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Agenda
vr 23 apr

Koningsspelen

ma 26 april

Vrije dag: Studiedag personeel

di 27 april

Vrije dag: Koningsdag

vr 30 april

Start meivakantie om 14:15 uur

ma 10 mei

Weer naar school

di 11 mei

Oud papier

do 13 mei

Vrije dag: Hemelvaart

vr 14 mei

Vrije dag: Studiedag

ma 24 mei

Vrije dag: 2e Pinksterdag

Koningsspelen
Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. We gaan daar een sportieve, gezellige dag van
maken. ’s Ochtends gaan de groepen 3 t/m 8 allerlei sport en spellen rondom de school
doen en ’s middags is het de beurt aan de groepen 1 en 2. De rest van de dag gaan de
kinderen in de klas ook aan de slag met activiteiten passend bij de Koningsspelen. Het is
handig dat de kinderen kleren en schoenen aan doen waarmee goed bewogen kan
worden. Misschien is er ook wel wat oranjes wat aangetrokken kan worden. De
oudervereniging verzorgt drinken en iets te eten voor de kleine pauze. Voor de lunch
moeten de kinderen zelf eten en drinken meenemen. De schooltijden zijn zoals ze
momenteel zijn.

Groep 2 Nationale Buitenlesdag
Afgelopen dinsdag heeft groep 2 meegedaan
aan de Nationale Buitenlesdag. Het verhaal
‘Das en de luchtballon’ werd in de klas
voorgelezen, maar de verwerking vond buiten
plaats. De kinderen kregen binnen de
opdracht om goed naar het verhaal te
luisteren en de afbeeldingen in het boek
kritisch te bekijken. Buiten kregen de
leerlingen 10 stellingen over het boek te
horen. Sommige beweringen waren correct,
andere stellingen klopten niet. Na elke vraag
moesten de kinderen naar een bordje met
een duimpje omhoog of omlaag rennen. Wie
goed geluisterd en gekeken had, kon alle
vragen goed beantwoorden. Dat viel nog niet
mee, maar we hadden wel veel plezier!

Ook de rekenles deden we in de buitenlucht. We leerden de ‘Samen 10 vriendjes’ in de vorm van een liedje en een
spel met cijferkaartjes die op verschillende manieren gepresenteerd werden. Elk kind kreeg een kaartje en verspreid
over het plein moesten ze hun ‘samen 10 vriendje’ zoeken. Ook nu veel enthousiasme en blije gezichten. Op de
computer spelen we Mathlines 10, een spel op tempo. Dit spel is, voor jong en oud, een leuke uitdaging. Probeer het
maar eens!

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu voor komende week ziet er als volgt uit:
woensdag 21 april

peen

donderdag 22 april

tomaat

vrijdag 23 april

appel

.

Personeelsbezetting
In deze hectische periode is het niet vanzelfsprekend dat alle groepen voortdurende op school kunnen zijn. Als er
een leerling of leerkracht in de groep positief getest wordt, moet de hele klas in quarantaine. Het kan ook voor komen
dat een leerkracht om een andere reden dan Corona niet op school kan zijn. Op dat moment gaan we op zoek naar
een invalkracht.
Het vinden van invallers is de laatste jaren al een flinke uitdaging, in deze periode is het al helemaal een grote
puzzel.
Gelukkig hebben we het de afgelopen weken met kunst- en vliegwerk toch altijd op kunnen lossen. Dat komt mede
door de flexibele en meedenkende opstelling van de leerkrachten hier op school. Zij zijn bereid, als dat mogelijk is,
om in enkele gevallen extra dagen te werken zodat we geen klassen naar huis hoeven te sturen.
Toch moeten we er ernstig rekening mee gaan houden dat er ook bij ons op school binnenkort een groep een dag
thuis zou moeten blijven omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Als dat het geval is, proberen we u dat zo snel
mogelijk te melden. Ook dat hebben we echter niet altijd zelf in de hand bijvoorbeeld als we 's ochtends voor
schooltijd geconfronteerd worden met de afwezigheid van een leerkracht.
Mocht uw kind op een bepaalde dag niet naar school kunnen komen, dan melden we u dat per mail. Houd die
dus altijd zoveel mogelijk in de gaten.
Mocht er tijdens de schooldag een groep naar huis moeten worden gestuurd, dan zullen we dat ook mailen en
daarnaast indien nog nodig telefonisch melden.
De kinderen kunnen bij afwezigheid van de leerkracht, of als ze naar huis worden gestuurd, niet op school worden
opgevangen. We willen u dan ook verzoeken er voor te zorgen dat de kinderen zo spoedig mogelijk worden
opgehaald.

HVO
Hierbij wil ik wat uitleg geven over HVO aan de kinderen en ouders/verzorgers van de groepen 6 en 7 die voor
volgend schooljaar voor HVO kiezen.
Hopelijk wordt dat een normaal schooljaar, zonder corona-beperkingen, zodat ik als externe docent weer overal mag
komen. Mijn naam is Petra van Vliet en op de Vensterschool geef ik HVO-les aan de leerlingen in de groepen 7 en
8.
Bij HVO- (Humanistisch Vormings Onderwijs) – wil ik kinderen leren met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren
over onderwerpen die je interesseren, zoals bijvoorbeeld vriendschap – dieren – familie – tijd, maar ook onderwerpen
die je zelf mag uitkiezen. Er gebeuren vast wel eens dingen in je klas of om je heen waar je graag over wilt praten of
waar je een speciale mening over hebt. Je zult dan merken dat andere kinderen er soms een andere mening over
hebben.
In de HVO-lessen wil ik je leren te begrijpen waarom een ander kind die mening heeft en dat we niet altijd overal
hetzelfde over denken. Denk maar eens aan het onderwerp dieren: voor de één heel belangrijk en voor de ander
totaal niet interessant. Het is leuk om al die verschillende meningen te horen en wat ook belangrijk is: je leert zo naar
elkaar te luisteren!
Er zijn allerlei lesvormen waarin die onderwerpen behandeld worden, dat kan een rollenspel zijn, een interview met
elkaar, een striptekening invullen of een tekening maken. Het is soms heel hard lachen, maar ook praten over
serieuze zaken. Vaak is het zo, dat je van klasgenootjes dingen hoort die je nog niet wist, bijvoorbeeld bij het
bepraten van hobby’s komen er wel eens onverwachte dingen uit die nog onbekend waren. Zo zie je dat HVO heel
verrassend kan zijn!
Dus: welkom in mijn lessen,
Petra van Vliet
HVO IS STEEDS WEER EEN AVONTUUR!!

COVID-19
Gelukkig hebben we tot op dit moment nog geen groep (of een gedeelte er van) naar huis hoeven sturen als gevolg
van een positief geteste leerling of leerkracht.
Mocht dat in de toekomst wel gebeuren, dan gaan we als volgt te werk:
We bepalen of de positief geteste persoon in de besmettelijke periode op school is geweest:

nee

ja

U krijgt hierover bericht, maar verdere maatregelen zijn
niet nodig.

We bepalen wie er langer dan 15 minuten binnen 1,5
meter van deze persoon is geweest.

We bekijken nu op welke manier er contact is geweest:

Iemand is niet in langer dan 15
minuten binnen 1,5 m afstand
geweest.

Iemand is wel langer dan 15 minuten We weten niet precies wie wel en
binnen 1,5 meter afstand geweest
wie niet

Deze persoon is een" niet nauw
contact"

Deze persoon is een "nauw contact"

De hele groep wordt aangemerkt als
"nauw contact"

Hij/zij kan dan gewoon naar school.

Deze persoon moet in
thuisquarantaine.

De hele groep moet in
thuisquarantaine.

Houdt goed in de gaten of er
klachten verschijnen.

De GGD kan u benaderen voor bron- De GGD kan u benaderen voor bronen contactonderzoek*
en contactonderzoek*

*Let op: Als u bezwaar maakt tegen het delen van gegevens, kunt dat aangeven bij de schooldirectie.

• De nauwe contacten gaan 10 dagen in quarantaine = strikt thuisblijven. Zij hebben een verhoogd risico
op besmetting.
• Nauwe contacten kunnen zich op of na de 5e quarantainedag laten testen. Is de 5e dag test negatief?
Dan stopt de quarantaine.
Bovenstaande stappen zijn op basis van het "drie stappenplan, wat te doen bij een coronabesmetting op de opvang
of school"
In de link hieronder vindt u een factsheet van de GGD over testen, thuisblijven en bron- en contactonderzoek.

https://mcusercontent.com/5047dba37fba326959a9f8459/files/9b917600-809f-4c26-ae4c-4a3e6ff5d06c/F…

Beslisboom
Klik op de link hieronder om de beslisboom te raadplegen.
https://vensterschool.net/informatie/pdf?id=1xEMYwP7jBRyg2L

Afsluiting Scoor een boek groep 5
Dinsdag was de sportieve afsluiting van scoor
een boek. Er werden allemaal activiteiten
gedaan waarbij punten gescoord konden
worden. Spelletjes waarbij er gepuzzeld
moest worden met letters, schieten op
verschillende doelen, curling, pijl en boog
schieten en memory. De kinderen werden in
teams ingedeeld en samen moesten ze
zoveel mogelijk punten scoren. Dit deden ze
erg enthousiast en goed. We zijn dan ook de
winnaar geworden van de scholen die
meededen. Een dag mogen we de
opblaasbare pannakooi gebruiken. Ook
kregen alle kinderen een medaille. Iedereen
was erg trots op deze prestatie!
In de klassen werd ook goed gescoord. Groep
6 heeft de afgelopen 9 weken 80 boeken
gescoord en groep 5 110 boeken. Welke
school daarmee gewonnen heeft horen we
later nog. Het was een erg leuk leesproject!

Klik op de link hieronder om de
bekendmaking van de uitslag te zien.

https://youtu.be/HQVlNUGWcWo
.

Even voorstellen
Hoi! Ik ben Maaike Brattinga en ik neem tijdelijk het School Maatschappelijk Werk over
van mijn collega Wemanda Teunissen die met zwangerschapsverlof gaat.
Ik ben 25 jaar en ik werk sinds november bij het Gebiedsteam Noordwolde.
Willen jullie contact met mij? Neem dan contact op met mijn collega School
Maatschappelijk Werker Mara Denkers: m.denkers@weststellingwerf.nl of met de
leerkracht/ intern begeleider van school.

Naschools sportaanbod in Noordwolde

NSA dinsdag 20 april 2021
Locatie: Leonidas Noordwolde, Elsweg 17 Noordwolde
Tijd: 15.00 – 16.00 uur

Doe jij ook mee met het Naschoolse Sportaanbod??
We gaan weer lekker naar buiten, zodat we toch nog lekker kunnen sporten!
Vanuit korfbalvereniging Leonidas krijgen jullie een gave korfbal clinic.
De korfbaltrainers die leren jullie via leuke spelletjes het echte korfbal!

Het Beweegteam hoopt jullie te zien bij deze leuke activiteit!!
Tot dan!

.

Help Pake en Beppe de vakantie door

