18 februari 2021

Vrijdag 19 februari

Ontbijt op school
Continurooster: groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur uit, groep 5 t/m 8 om 14.00 uur.
Hierna begint de voorjaarsvakantie

Zondag 21 februari

Juf Marion jarig, Juf Saskia jarig

22 t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie

Maandag 1 maart
Dinsdag 2 maart
Woensdag 3 maart

De geplande schoonmaakavond gaat niet door

Donderdag 4 maart
Vrijdag 5 maart

19 februari
20 februari
22 februari
23 februari
28 februari
2 maart
3 maart
4 maart

Martijn
Asal
Nova
Camiel
Allicia
Jente
Terra
Feline S
Dafne
Fajah

7 jaar
12 jaar
12 jaar
9 jaar
10 jaar
8 jaar
12 jaar
10 jaar
6 jaar
11 jaar

groep 3
groep 8
groep 8
groep 5
groep 6
groep 4
groep 8
groep 6
groep 2/3
groep 7

19 februari

:

ouders van Sam en Eline Hendriks

5 maart

:

ouders van Levi, Liam en Boaz de Groot
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Beste ouders/verzorgers,
Na de voorjaarsvakantie hanteren wij de Coronaregels, zoals deze nu ook
gelden en eerder gecommuniceerd zijn.
Uitzondering hierop is de overblijf. Vanaf 1 maart kunnen alle leerlingen
weer overblijven. U hoeft geen mail meer te sturen voor de noodoverblijf.
Kinderen melden zich weer aan bij de eigen leerkracht.
Wél vragen wij u om, wanneer u zelf uw kind kán opvangen, dit ook zelf te
doen. De leerlingen eten een half uur in de eigen klas met de eigen leerkracht en spelen een half uur buiten, in vaste groepen, onder toezicht van
overblijfvrijwilligers.

Wilt u uw zoon of dochter écht thuishouden als het verkouden is of hoest?

Als uw kind met deze klachten op school is, moet de leerkracht contact met u opnemen. Dit is kostbare onderwijstijd.
Wij wensen u en de kinderen een fijne voorjaarsvakantie toe en we zien elkaar weer op 1 maart.
Met vriendelijke groet, Marion Groot

Ontbijt op school, mogelijk gemaakt door de OV
Morgen zullen wij met alle kinderen gezellig ontbijten op school. De kinderen doen dit in de eigen groep, met de
eigen leerkracht.
Alle regels omtrent Corona worden hierbij in acht gehouden. Om dit allemaal mogelijk te maken heeft een aantal leden van de OV de voorbereidingen getroffen voor het ontbijt voor morgen.
Naast dit ontbijt verzorgt de oudervereniging een heel aantal feesten en zaken die niet bekostigd worden vanuit
de overheid. Denkt u hierbij dit jaar aan:

•

Het voorleesontbijt

•

De Sinterklaascadeautjes en traktaties

•

Versiering binnen de school, zodat het gezellig is tijdens feesten

•

Het ontbijt morgen

•

Schoolreisjes

•

Het feest i.v.m. de opening van de nieuwbouw.

Bij deze willen wij onze leden van de OV heel hartelijk danken voor alle betrokkenheid binnen de school. Als
team beseffen wij steeds, dat zonder betrokken OV er heel veel dingen niet mogelijk zijn. Ook willen wij u als
ouders bedanken voor de bijdrage die de OV elk jaar van u vraagt voor deze fijne extra activiteiten.
Mocht u nog niet betaald hebben, dan vragen wij u dit snel te doen, zodat deze activiteiten mogelijk blijven. Indien u problemen heeft met de betaling, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Marion Groot.
Wilt u zelf bestek en bord meegeven?

De kleuterjuf in de winter
Dit weekend belooft het lekker weer te worden. Een voorproefje van de lente. Vorige week lag er nog sneeuw.
Onderstaande column kregen wij onder ogen en is té leuk om niet met u te delen:
Een groep kleuters: Als ingepakte balletjes waggelen ze Dan volgt er gestoei met skibroeken. Verkeerd om aan,
het schoolplein op. Blij. Om school en om sneeuw. De

bretels, stof tussen ritsjes. Sokken die los gaan zitten in

gang is binnen een mum van tijd een grote berg van

laarzen. Sjaals die precies zo geknoopt moeten worden

jassen, tassen, skibroeken, laarzen, handschoenen,

als mama dat doet. Sjaals die net te wijd, maar met een

sjaals en mutsen.

slag extra, in de wurggreep omgewikkeld moeten wor-

We gaan vandaag drie keer naar buiten, dus het groot-

den.

ste deel van mijn tijd gaat op aan het aan-en-uitkleden

Als ik na de laatste sjaal trots op sta staat de eerste al

vandaag. Daar leren ze ook genoeg van, gelukkig.

weer voor me: ‘Mijn handschoen is weeeeer weg!' Hoezo? Die had je net aan. 'ja maar ik kreeg het te warm,

Het drama begint met handschoenen memory. Nog

dus ik deed hem uit.'

voordat we één keer naar buiten zijn geweest is meer

Tuurlijk.

dan de helft van de klas, meer dan de helft van zijn
handschoenen kwijt. Sorteren en zoeken dus. Als dit

Eenmaal buiten maken juist de kinderen zónder een

probleem verholpen is en bijna iedereen weer soort van skipak sneeuwengeltjes. Z. Bedenkt een gezichtsverwarmatchende setjes handschoenen heeft, begint de vol-

mer en L. Breng ik iets belangrijks bij:

gende uitdaging: vingerhandschoenen. Maar echt. Kleu- 'Juf hij hep sneeuw tegen mijn kop gegooid!!! '
ters en handschoenen met vingers is GEEN goed idee.

'Hoofd'. Zeg ik. 'dat heet een hoofd.' Ze denkt even na.

Ze hebben ineens 15 of 4 vingers per hand EN. JE.

'Juf.. Een hoofd hep sneeuw tegen mijn kop gegooid! '

KRIJGT. NOOIT. 1.VINGER. PER. GAATJE.

Al met al een prima eerste dagje.

Daarbij zijn de meeste van wol, dus na één keer buiten- Herkenbaar.........????

spelen zijn ze he-le-maal nat. En nog onmogelijker aan
te trekken.

GEZOCHT: OUDERS DIE EEN WORKSHOP AAN KINDEREN KUNNEN GEVEN
In de meivakantie zullen we gaan verhuizen naar de nieuwbouw!
De week na de meivakantie wordt een feestweek met op maandag 10 mei een feestelijke opening, dinsdag 11
mei het schoolreisje en woensdag 12 mei nog leuke activiteiten voor de kinderen. We zijn als ‘feestcommissie’ al
druk bezig met de voorbereidingen voor deze week. Hoe het e.e.a. precies vorm gaat krijgen, kunnen we nog
niet met zekerheid zeggen. We zijn daarvan afhankelijk van de corona maatregelen die tegen die tijd gelden.
Wel zoeken we nu alvast een aantal ouders die op woensdag 12 mei een workshop zouden kunnen geven aan
groepjes kinderen van de onder- en/of bovenbouw. Dit kan iets creatiefs zijn, iets met muziek, sport, spel, theater, dans, koken of noem maar op! Kun je dit, geef je dan graag zo snel mogelijk op per mail bij juf Elly:
e.vanderstarren@wijdevenen.nl . T.z.t. zullen we je informeren of en hoe we hier invulling aan kunnen geven.

Vorige week hebben wij voor het eerst dit jaar gerekend met breuken. Om te laten zien wat een breuk is, hebben we gebruik gemaakt van pannenkoeken!
We hebben de pannenkoeken eerst in 2 stukken verdeeld, daarna in 4 stukken en vervolgens in 8 stukken. We
hebben steeds benoemd hoe we het deel noemen dat we op dat moment op ons bord hadden liggen. Natuurlijk
mochten de pannenkoeken daarna opgegeten worden. Sommige kinderen hebben de pannenkoek zelfs eerst in
16 stukken gesneden en daarna hoorde ik regelmatig: “Juf, ik heb nu 2/8, 5/8, 3/16 of 10/16 van mijn pannenkoek opgegeten!” Dat was leuk én lekker!

