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AGENDA
Datum
5 november
12 november

Activiteit
Leerlingen vrij
MR vergadering

Sint Maarten 11 november
Elk jaar brengen de groepen 1 t/m 5 met hun zelfgemaakte
lampionnen een bezoekje aan de bewoners van de Mandehof.
Helaas kan dat dit jaar door de Corona niet door gaan. Wel
wordt er in de groepen 1 t/m 5 een lampion gemaakt.

Kletskaarten Vreedzame School
Bij de Vreedzame School horen ook kletskaarten voor thuis. Alle
kinderen krijgen vanaf nu aan het eind van elk blok een kletskaart
mee naar huis. De kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 gebruiken hiervoor kletskaarten
die bij de methode horen. In de groepen 7 en 8 maken de kinderen zelf een kletskaart. Bij de
kleuters staan op de voorkant van deze kaart Aap en Tijger. Dit zijn de handpoppen die bij de
lessen van De Vreedzame School regelmatig een hoofdrol spelen. Bij de andere groepen een
afbeelding passend bij het blok.
Blok 2 van De Vreedzame School heeft als thema: ‘We lossen conflicten zelf op’.
U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van de vragen op de achterkant van de
kletskaart.
Veel kletsplezier!

Nieuwe leerlingen
Deze week hebben we Danique mogen verwelkomen op school. We
wensen haar er veel plezier en een leerzame tijd.

Nieuwe beslisboom
Na de persconferentie van vorige week dinsdag is er, mede door het RIVM, een nieuwe
beslisboom opgesteld. Door het volgen van de stappen in deze boom kunt u bepalen of uw
kind naar school mag, of thuis moet blijven. De beslisboom is te vinden op de volgende
pagina.
Daarnaast heeft Comprix het corona-protocol aangepast. Hierin is een paar verscherpte
maatregelen opgenomen. Dit heeft met name gevolgen voor externen in de school. Gevolg
hiervan is dat op dit moment de muzieklessen voor de groepen 7 & 8 “Spelen in een
rockband” worden stilgelegd. Verder kan juf Karen Douwstra van het Beweegteam voorlopig
geen gymlessen geven aan onze kinderen en gaan de excursies en de lessen behorende bij
het programma “de Veerkieker” niet door.
Bovenstaande is natuurlijk erg vervelend, met name voor de kinderen. Omwille van de
veiligheid van de kinderen en het personeel is het helaas wel nodig.

