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Inhoud

Regel van de maand

In deze nieuwsbrief wordt aandacht
besteed aan de volgende
onderwerpen:

Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame
School’. In onze school hebben wij met elkaar
regels en afspraken gemaakt. We hebben regels
voor de hele school. Deze hangen bij de ingang.
We hebben ook regels in de groep, deze zijn
zichtbaar in de groep. Het lijkt ons goed om elke maand extra
aandacht aan een regel te besteden. In de maand december
is dat de regel: ’Ik loop rustig in school.’.
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Agenda:
03-12

Sinterklaasviering
kinderen om 12.00 uur vrij
09-12
Oud papier
24-12
Kinderen om 12.00 vrij
27-12/07-01 Kerstvakantie
10-01
Eerste schooldag 2022

Coronamaatregelen
Wat is het fijn dat we vandaag de meeste leerlingen gewoon
gezond op school troffen. We zagen dat de maatregelen goed
werden gevolgd! Hieronder staan nog een aantal extra
maatregelen die ontbraken in de eerdere
informatievoorziening:
- Om drukte in de gangen te voorkomen gebruiken we beide
ingangen van de school. De leerlingen uit groep 1, 2, 3, 5 en 7
gaan via de hoofdingang naar binnen. De leerlingen uit groep
4, 6 en 8 gebruiken de Goudvinkingang.
- De jassen worden tijdelijk aan de stoel in de klas gehangen.
- Traktaties moeten weer voorverpakt zijn, net als eerder..
- Leerlingen met klachten blijven thuis.
Worden ze bij de GGD negatief getest,
dan mogen ze terug naar school. Wordt
uw kind niet bij de GGD getest, moet
hij/zij eerst 24 uur klachtenvrij zijn, voordat
hij/zij weer naar school mag.

Sinterklaasviering
Aanstaande vrijdag is de Sinterklaasviering. Helaas zit ook Sinterklaas
in quarantaine. Hij zal onze school dit jaar dus niet bezoeken. Hij zal
wel een paar Pieten sturen, zodat een alternatief programma mogelijk
is. Net als vorig jaar is er daarnaast geen grote aankomst op het plein.
De leerlingen gaan om 08.20 uur zelf naar binnen en het programma start vervolgens in de eigen
klas.
In groep 5 tot en met 8 zijn de leerlingen al een tijdje druk met de surprises en de gedichten.
Op woensdag 1 december neemt iedereen z’n surprise mee, zodat we weer een surprisemuseum
kunnen maken op school. Allemaal veel plezier en succes met de laatste voorbereidingen!

Kerst
Vanwege de huidige maatregelen én de avondlockdown zijn wij helaas genoodzaakt om de
kerstviering op donderdagavond 23 december te annuleren. Wij zijn druk aan het nadenken hoe we
het kerstfeest op een leuke manier coronaproof kunnen vormgeven.
Wat gelukkig wel door kan gaan is de foute kersttruiendag op 15 december. Trek deze dag allemaal
je mooiste én meest foute kersttrui aan die je hebt!

Leerlingmediatoren

Aanmelden nieuwe leerlingen

De afgelopen weken zijn er 14 kinderen uit
groep 7 en 8 opgeleid als leerlingmediator. In
de lessen hebben ze onder andere geleerd hoe
ze op een goede manier kunnen bijdragen aan
een positieve sfeer op school en hoe ze kleine
misverstanden tussen kinderen kunnen
oplossen. Zij zullen ’dienst’ hebben tijdens de
pauzes. De officiële diploma-uitreiking was
vorige week dinsdag op school. Alle kinderen
ontvingen hun diploma met een mooie, oranje
roos. De mediatoren zijn inmiddels begonnen.
We wensen Amy, Bram, Emma, Geralda, Maja,
Rowena, Britt, Efe, Emin, Irem, Julian, Mikay,
Samet en Syrin alvast veel succes!

Het lijkt al ver weg, maar achter de schermen
worden de plannen voor het volgende schooljaar
alweer gemaakt. Voor een goede inschatting
van het leerlingenaantal zouden wij graag een
beeld willen hebben van de instroom van
nieuwe leerlingen. Wordt uw kind dit óf volgend
school jaar 4, of kent u een gezin met een 3jarige, wilt u dit alvast kenbaar maken aan juf
Henny (obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl)?

