NIEUWSBRIEF
november 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
Thema’s
Na het werken over het thema van de Kinderboekenweek is het volgende thema aangebroken. Beb 2, Bob
1 en Bob 2 zijn begonnen aan het thema ‘vroeger en nu’. Beb 1 heeft het thema van de seizoenen nu
centraal staan en werkt dus over de herfst. Deze groepen starten binnenkort ook met het school
doorbroken thema ‘vroeger en nu’. Helaas is het nu niet mogelijk om uitstapjes te maken, dat is vaak een
leuke aanvulling. Maar ook binnen school zijn er volop mogelijkheden om thematisch te kunnen werken.

Corona protocol
Op 14 oktober is er weer een nieuwe beslisboom ontstaan, zie bijlage. Wilt u deze doorlopen als uw
zoon/dochter klachten heeft? Bij twijfel kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht of teamleider.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat trakteren mag, maar alleen voorverpakte traktaties zijn welkom.
Er is een dringend advies afgegeven, voor alle volwassenen in ons schoolgebouw, om tijdens het verlaten
van lokaal/kantoor een mondkapje te dragen. Alle medewerkers wordt dus geadviseerd in de gangen en
openbare ruimtes een mondkapje te dragen.
Als een leerling doordat hij/zij in quarantaine moet, in verband met een mogelijke besmetting rondom
corona, geven wij na vijf dagen afwezigheid thuiswerk. Dit thuiswerk bestaat uit het werken met Gynzy
(diverse vakgebieden) en 1-2-3 zing. De inloggegevens van 1-2-3 zing heeft u al ontvangen of krijgt u
binnenkort van de leerkracht. De inlogcode voor Gynzy zal afgegeven worden als de leerling thuis komt te
zitten. Bij het uitvoeren van deze software wordt een beroep gedaan op de inzet en begeleiding van
ouders, de leerkracht staat tenslotte op dat moment voor de groep op school. Bovenstaande software is
door een overgroot aantal groepen in de vorige lockdown al ingezet. We zullen op school de komende
periode ook oefenen met de software zodat de leerling er kennis mee hebben gemaakt, als dit nog niet was
gebeurd.
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Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 3 november vond het Nationaal Schoolontbijt weer plaats
in Nederland en ook binnen onze school. Het was weer een groot
succes waarbij alle leerlingen gezellig en gezond met elkaar konden
ontbijten. Het was een geslaagde ochtend met een lekker
schoolontbijt!

PBS
Zoals u weet en vast ook van uw kind(eren) terug hoort, hebben we de eerste periode van dit schooljaar
veel gewerkt met de PBS lessen en hierbij de gedragsverwachtingen per ruimte met elkaar ingeoefend.
Ook de algemene schoolregels waarbij we de vijf basisregels centraal zetten, hebben we middels
oefeningen, het bijbehorende liedje en met de behulp van het verdienen van muntjes intensief aan bod
laten komen.
Wij hebben als school ook gedragsverwachtingen tussen ouders en school. U kunt dit van ons verwachten
en wij verwachten dit van u. In de bijlage staan deze gedragsverwachtingen nogmaals voor u op een rij.
Laten we ons hier met elkaar voor inzetten en ervoor zorgen dat het weer een fijn jaar wordt voor de
kinderen met een positieve communicatie.

Sjors sportief Sjors creatief
Vorige week heeft uw zoon of dochter een boekje meegekregen van Sjors
sportief Sjors creatief. In de bijlage vindt u hierover nog wat extra uitleg vanuit
deze organisatie. We hopen dat veel leerlingen hier gebruik van kunnen maken
ook dit jaar is het aanbod weer erg ruim en leuk.
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Schoolfruit
In de week van 9 november start het schoolfruit weer voor de leerlingen.
Op dinsdag, woensdag en donderdag zal er fruit in de school worden uitgedeeld.
In benedenbouw 1 is het schoolfruit een extra, zij krijgen dit in de middag en het is voor sommige kinderen
soms ook een les in het leren proeven van een nieuwe fruitsoort. Deze leerlingen blijven dus elke dag hun
eigen fruit meenemen voor de ochtendpauze.
In beb 2, bob 1 en bob 2 krijgen de leerlingen het schoolfruit in de ochtendpauze, zelf nog een stuk fruit
meenemen als extra kan natuurlijk altijd.
Mocht het fruit vragen om bereiding dan gebruiken de leerkrachten hiervoor handschoenen.

Vieringen: Sinterklaas en kerst 2020
Sinterklaas
De Sinterklaasviering gaat er dit jaar anders uitzien dan voorgaande jaren. Zoals het er nu naar uitziet komt
Sinterklaas met zijn roetveeg Piet op vrijdag 4 december even langs voor een kort schoolbezoek. De
leerlingen van de benedenbouw zullen Sinterklaas ‘s ochtends buiten ontvangen. De ontvangst is dit jaar
helaas zonder de aanwezigheid van ouders. Voor de gehele school zal deze dag een feestdag zijn met een
aangepaste invulling.
Benedenbouw 1: Sinterklaas en Piet zullen op klassenbezoek gaan en cadeautjes uitdelen, de rest van de
dag wordt ingevuld met gezellige activiteiten in de eigen groep.
Benedenbouw 2: Sinterklaas en Piet zullen een kort bezoek brengen aan de bouw en de cadeautjes
uitdelen. De rest van de dag wordt ingevuld met leuke activiteiten in de groep.
Bovenbouw 1+2: De leerlingen zullen met de groepsleerkracht een gezellige dag hebben met leuke en
originele activiteiten waarbij zij een cadeautje zullen ontvangen namens Sinterklaas en Piet.
Een Sinterklaasfeest anders dan anders maar wij gaan er vanuit dat het een groot feest wordt voor de
leerlingen!

Kerst
Ook de kerstviering zal dit jaar een andere invulling krijgen. In de jaarplanning staat dit jaar een kerstmarkt
genoemd, deze kan gezien alle maatregelen helaas niet door gaan voor leerlingen en ouders. Hoe de
viering van Kerst er wel uit gaat zien is nog niet geheel besloten. Het team en de oudervereniging zal hier
de komende tijd over brainstormen en een keuze hierin maken. Uitleg over de invulling van de kerstviering
zullen wij via de nieuwsbrief begin december of via een Social schools bericht met u delen.
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Planning tot eind november
•

Woensdag 11 november*
Alle leerlingen zijn vrij in verband met een studiedag
voor het team.

•

Dinsdag 17 november
Deze dag staat de surprise-knutselavond in de
jaarplanning voor de ouders van de onderbouw.
Deze gaat dit jaar niet door en komt dus te
vervallen.

•

Donderdag 19 november
MR-vergadering

•

Vrijdag 4 december
Sinterklaasviering: in aangepaste vorm zal dit een
feestdag zijn, zie bovenstaande uitleg ‘vieringen’.

•

Woensdag 16 december
Kennismaking nieuwe leerlingen 09.00-10.00
Kerstviering: in aangepaste vorm zal dit plaats
vinden, de invulling hiervan wordt nader bekend
gemaakt. De kerstmarkt zoals genoemd in de
jaarplanning gaat in ieder geval niet door.

•

Van maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari*
Kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij.

*De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte
gebracht.

Vriendelijke groet,
Team SBO de Schilderspoort

Mercurion 36

|

6903 PZ Zevenaar

|

0316-527249

|

info@schilderspoort.nl

