
WEEKBRIEF 17 DECEMBER 2021

● CORONA UPDATE
Het aantal besmettingen is in deze week weer verder opgelopen en zijn er twee groepen in
quarantaine gegaan: groep 1/2b en groep 5. We hopen dat alle zieke kinderen en ouders
weer snel mogen opknappen.

● LIEF EN LEED
Juf Marianne van der Beek gaat vanaf dinsdag 21 december met zwangerschapsverlof. We
wensen haar goede weken en een voorspoedige bevalling toe. Juf Evi Vree zal haar vanaf 10
januari 2022 vervangen, we heten haar van harte welkom bij ons op school.

● ZENDING EN GOED DOEL
Door de schoolsluiting sparen we een week korter voor Make-A-Wish Nederland.
Deze week hebben we €25,90 opgehaald. Ook hebben Milan en Emile een eigen
actie opgezet. Zij hebben flessen ingezameld en hiermee €60,00 opgehaald! Op de
laatste schooldag, tijdens de kerstviering hebben we ook nog €12,95 opgehaald.
Totaal hebben we €172,65 opgehaald voor dit mooie doel!

● TREFWOORD
Na de kerstvakantie starten we met het thema ‘groeien’. Dit thema gaat over groeien in
kennis, mogelijkheden, ambities en dromen en over groeien als mens.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Een nieuw begin - Lucas :1-17
● De doper - Mattheüs 3:13-17

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Bij Simeon in de tempel - Lucas 2
● 12-jarige Jezus in de tempel - Lucas 2

● KWINK
Na de kerstvakantie starten we met les 9. Deze les gaat over vriendschap. De kinderen uit de
onderbouw ontdekken wat vriendschap is. De kinderen uit de middenbouw leren vertellen
wat vriendschap voor hen betekent en de kinderen uit de bovenbouw leren bouwen aan een
positieve vriendschap (deze les hoort bij de competentie: relaties hanteren).
De Kwink van de week is:

● DOE ALS EEN VRIEND! - onderbouw
● VRIENDSCHAP MAAK JE SAMEN! - middenbouw
● AAN VRIENDSCHAP BOUW JE SAMEN! - bovenbouw

● KERSTFEEST
Onverwachts hebben we de kerstviering naar voren moeten schuiven.
Vanmorgen hebben we met alle kinderen het kerstfeest gevierd. Ook de kinderen thuis
hebben het mee kunnen vieren. We kijken terug op een fijne kerstviering en een gezellig
samenzijn op de laatste dag voor de kerstvakantie.
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● FOTO’S SINTERKLAASFEEST
Tijdens het sinterklaasfeest zijn er veel foto’s gemaakt. In het album kunt u de foto’s
bekijken.

● ACTIVITEITEN
Vanwege de huidige maatregelen worden de geplande nieuwjaarsreceptie (inloopochtend
groep 1 t/m 4) en meet the parents afgelast. Zodra het weer mogelijk is zullen we een
nieuwe datum prikken en het aan u doorgeven.

● NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS (NPO)
Dit schooljaar ontvangen we als school van de regering NPO-gelden. Dit om eventuele
achterstanden in te halen en om een extra stimulans te geven aan de al lopende
schoolontwikkeling. Onze speerpunten voor dit schooljaar zijn het rekenonderwijs,, meer-en
hoogbegaafdheid, het welzijn van de leerlingen en bewegend leren.
We zetten de gelden in op extra ondersteuning door onderwijsassistenten voornamelijk
gericht op het rekenonderwijs. Daarnaast is de ondersteuning gericht op andere vakken en
op een aantal groepen die om andere redenen wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.
Dit schooljaar volgen alle kinderen vanaf groep 3 een Voel Je Sterk Training, groep 3 t/m 6 in
het voorjaar en groep 7 en 8 tegen de zomervakantie. Voor hen is het ook gericht op het
voortgezet onderwijs. De Voel Je Sterk methode is een praktische en effectieve methode als
extra ondersteuning van de sociaal en emotionele ontwikkeling. Dit bieden we aan bovenop
de wekelijkse lessen van Kwink. Daarnaast hebben we ook de methode Voel Je Sterk op
Social Media aangeschaft. Wekelijks krijgen de kinderen vanaf groep 5 een korte les over het
omgaan met social media.
Bewegend leren staat al een aantal jaar centraal in ons onderwijs, alles wat je leert met
muziek en bewegen beklijft beter. In de kleutergroepen geven we al een aantal jaar taal-en
rekendans en sinds vorig schooljaar geven we ook bewegend leren aan groep 3. Dit
schooljaar krijgen alle groepen bewegend leren en dit is vanaf groep 3 gericht op rekenen:
het automatiseren. Naast de wekelijkse lessen bieden de leerkrachten zelf ook lessen
bewegend leren aan. Ook zullen we hier materialen voor gaan aanschaffen.
Om het lezen te stimuleren worden er in alle groepen nieuwe boeken aangeschaft. Ook
schaffen we materialen aan voor de meer-en hoogbegaafde leerlingen, waaronder meer
uitdagende materialen voor in de klas. Naast de ondersteuning, trainingen en materialen
gebruiken we het geld ook om ons te ontwikkelen. Met het team hebben we twee keer
scholing gevolgd met betrekking tot meer-en hoogbegaafdheid, waaronder het compacten
van de lesstof en aanbieden van verrijkingsmateriaal. Ook volgen we sinds vorig schooljaar
de scholing EDI, gericht op het didactisch handelen van de leerkrachten. Vanaf januari gaan
we verder met deze scholing, maar dan speciaal gericht op het rekenonderwijs.

● KLEDINGBOX
De kledingbox is geleegd en heeft €12,- opgebracht. Totaal hebben we €39,80 opgehaald.

Datum Activiteit

20 dec. 2021  t/m 7 jan. 2022 Kerstvakantie

10 januari 2022 Weer naar school!

17 t/m 28 januari Cito’s voor groep 3 t/m 8
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