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NIEUWSFLITS nr . 5

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
We hopen dat iedereen in goede gezondheid heeft
kunnen genieten van de herfstvakantie.
Fijn dat we deze week het voltallige schoolteam én
de meeste van onze leerlingen weer op school konden ontvangen!
Bernie heeft aangegeven weer wat, afgebakende, taken op school op te willen pakken. Ze zal hiervoor
een aantal uur per week op school aanwezig zijn.
Aanspreekpunt voor ouders en collega’s blijven voorlopig nog Vera van der Linden en Kim Chatrou.
Studiedag
Afgelopen maandag hebben we een studiedag, volledig georganiseerd via Teams, gehad met ons schoolteam.
Samen hebben we teruggeblikt op de opbrengsten
van het onderwijs in coronatijd.
In z’n algemeenheid kunnen we stellen dat we, mede
dankzij uw inspanningen, trots mogen zijn op de behaalde resultaten; hier zijn we super blij mee!
Uiteraard zien we ook, hetzij minimaal, dat er in bepaalde jaargroepen aandachtspunten zijn. Deze kunnen we verklaren doordat een methode zich wat minder goed liet lenen voor het thuisonderwijs óf doordat bepaalde lesstof minder aan bod is geweest.
Hier zullen we de komende periode gericht aandacht
aan besteden.
Tijdens de studiedag is met veel enthousiasme teruggeblikt op het werken met doelen bij rekenen. Dit is
iets waar we zeker mee door willen gaan; de komende periode zullen we dit verder uitwerken. Wellicht hoort u hierover thuis iets terug van uw
kind(eren).
Thema-avond in samenwerking met de Grabbelton
door Hanneke Poot
De thema-avond van maandag 2 november a.s. op het Strabrecht College, die verzorgd zou
worden door Hanneke Poot, komt te vervallen. Vanwege de gewenste interactie leent deze avond zich
niet voor een online-variant.
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Samen met Hanneke en de Grabbelton zijn we op
zoek naar een alternatieve datum verderop in het
schooljaar. Zodra deze bekend is hoort u van ons.
Koffie-uurtjes digitaal
In de week van 9 november staan de koffie-uurtjes gepland. Omdat het ‘live’ ontvangen van een
groep ouders op school op dit moment helaas niet
mogelijk is, zullen onze leerkrachten het koffie-uurtje
gaan houden via Teams.
U ontvangt hiervoor een Teams-uitnodiging via de
leerkracht van uw kind. De tijden wijken af van de tijden die u van ons gewend bent, door een structureel
gebrek aan vervangers hebben we ditmaal de koffieuurtjes ná schooltijd gepland, rekening houdend met
broertjes en zusjes.
Sinterklaas
Het Sinterklaaskasteel in Helmond houdt dit
jaar i.v.m. COVID haar deuren gesloten, dit betekent
dus helaas geen bezoekje aan het kasteel voor onze
groepen 3.
De OV denkt samen met ons na over een COVIDproof programma voor vrijdag 4 december. We houden u uiteraard op de hoogte.
Zeker is al wel dat de surprises in de bovenbouw gewoon door zullen gaan. Op vrijdag 13 november zullen de groepen 5 t/m 8 hiervoor lootjes trekken in de
eigen groep.
Kerstviering
Dit jaar zal er in kersttijd geen avondprogramma zijn.
Dit houdt in dat op donderdag 17 december onze
leerlingen ‘s avonds NIET naar school komen voor het
traditionele kerstdiner. Ook de kerstborrel voor ouders komt helaas te vervallen.
Er zal op donderdag 17 december, anders dan op de
schoolkalender staat aangegeven, lesgegeven worden tot 14.30 uur.
De OV is samen met onze event-manager
Antonet achter de schermen hard aan het werk om
een alternatief programma samen te stellen voor
onze kinderen zodat zij op vrijdag 18 deceber van een
sfeervol kerstprogramma kunnen genieten.

Schoolmelk
Vanuit de Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gestimuleerd om kinderen kennis te laten maken met zuivel,
een gezond alternatief op suikerhoudende drankjes,
dat valt binnen de Schijf van Vijf.
Het is voor ons een aangename verrassing dat wij als
school zijn ingeloot om Schoolmelk te promoten in de
periode van 2 november 2020 t/m 9 april
2021. Schoolmelk wordt aangeboden door FrieslandCampina.
Wat kunt u verwachten?
Gedurende de periode ontvangt uw kind 3 dagen per
week als extraatje gratis zuivel op school.
Week start
Product
2-Nov
Melk + Karnemelk
9-Nov
Melk + Karnemelk
16-Nov
Melk + Karnemelk
23-Nov
Yoghurt
30-Nov
Melk + Karnemelk
7-Dec
Melk + Karnemelk
14-Dec
Melk + Karnemelk
21-Dec
Vakantie
28-Dec
Vakantie
4-Jan
Yoghurt
11-Jan
Melk + Karnemelk
18-Jan
Melk + Karnemelk
25-Jan
Melk + Karnemelk
1-Feb
Yoghurt
8-Feb
Melk + Karnemelk
15-Feb
Melk + Karnemelk*
22-Feb
Melk + Karnemelk**
1-Mar
Melk + Karnemelk
8-Mar
Yoghurt
15-Mar
Melk + Karnemelk
22-Mar
Melk + Karnemelk
29-Mar
Melk + Karnemelk
5-Apr
Yoghurt
* Vakantie in regio Zuid
* Vakantie in regio Noord & Midden

Jarigen
Tot 29 oktober 2020
29 okt

Meike

6A

30 okt

Ryan

0-1-2C

31 okt

Juf Patricia

3B

3 nov

Elise

4B

4 nov

Ruben

0-1-2D

4 nov

Hugo

0-1-2C

7 nov

Luc

4A

8 nov

Daan

3C

9 nov

Bren

0-1-2A

10 nov

Juliette

7B

11 nov

Jessi

0-1-2B

11 nov

Lise

4B

11 nov

Noor

5B

Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Vr 6 nov.: Start Week van de mediawijsheid
Ma 9 nov.:Deze week koffie-uurtje via Teams
per groep
Di 10 nov.:KMR-vergadering 13.00-14.15 uur
Wo 11 nov.:GMR-vergadering

