
WEEKBRIEF 28 JANUARI 2022

● ZENDING EN GOED DOEL
Tot aan de voorjaarsvakantie sparen we weer verder voor ons sponsorkind Iftu Bullo
Dube. Zij woont in Ethiopië, is geboren op 8 september 2012 en is nu 9 jaar oud.
Wij sponsoren Iftu Bullo sinds 28 februari 2017.
Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de
klas doen. Deze week hebben we €14,60 opgehaald, dat brengt het totaal van dit
schooljaar op €323,85

● TREFWOORD
Het nieuwe thema voor de komende weken is bewonderen. Wat roept bewondering op? Ons
vermogen tot verwondering en wat verwondering voor ons kan betekenen, zijn onderwerpen
die de komende weken centraal staan.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● De storm op het meer - Mattheüs 8
● Vijf broden en twee vissen - Lucas 9

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● De wonderbare visvangst - Lucas 5
● De storm op het meer - Lucas 8

● KWINK
Volgende week gaan we verder met les 10. Deze les gaat over keuzes maken. De kinderen
uit de onderbouw kunnen vertellen wat ze kunnen doen als er per ongeluk iets misgaat. De
kinderen uit de middenbouw kunnen uitleggen waarom ze een bepaalde keuze maken en de
kinderen uit de bovenbouw kunnen uitleg geven over hun morele keuzes (deze les hoort bij
de competentie: keuzes maken).
De Kwink van de week is:

● GAAT HET MIS? LOS HET SAMEN OP? - onderbouw
● ZET JE KOMPAS OOK EENS OP WIJ! - middenbouw
● ZET JE MORELE KOMPAS OP GOED! - bovenbouw

● GYM
Juf Sanne Krijne, onze vakleerkracht gym, heeft deze week haar laatste lessen op onze
school gegeven. We wensen haar veel succes in haar verdere carriere. Op het moment van
het schrijven van deze weekbrief is helaas nog niet bekend wie vanaf volgende week de
gymlessen komt verzorgen.

● MAATREGELEN COVID 19
Zoals verwacht is het aantal besmettingen deze week verder opgelopen en zijn er veel
kinderen ziek thuis, vooral in groep 7 en 8. We hopen dat ze snel weer mogen opknappen en
naar school kunnen.
Hieronder de verder uitgewerkte maatregelen die afgelopen woensdag ingegaan zijn:
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● de quarantaineregels voor kinderen tot 18 jaar worden versoepeld;
➢ bij drie of meer positief geteste leerlingen hoeft de groep niet in quarantaine;
➢ kinderen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft hoeven niet in

quarantaine. Ouders letten goed op de gezondheid van hun kinderen;
● kinderen blijven thuis als:

➢ ze positief getest zijn;
➢ een huisgenoot positief getest is en zijzelf ook klachten hebben (bij milde klachten

blijven ze dus thuis: keelpijn, neusverkoudheid, hoofdpijn, buikpijn…) en laten
zich testen.
➤ met een negatieve test mogen zij met lichte klachten naar school, Wel

adviseren wij in die situatie om uw kind online onderwijs te laten volgen,
om zo de continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen;

➢ ze (milde) klachten hebben:
➤ met een negatieve test mogen ze met klachten naar school;
➤ kinderen die niet testen mogen weer naar school als ze 24 uur klachtenvrij

zijn, met een maximum van 7 dagen thuis bij milde klachten;
● scherp toezien op het naleven van de maatregelen;
● als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD

uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel een quarantaine voor de hele
groep adviseren.

● ENERGYFLOOR THE GAMER
Energyfloor the gamer is klaar en zal aanstaande dinsdag officieel geopend worden, waarna
het in gebruik genomen kan worden. Zowel de kinderen als het team krijgen een korte
training, waardoor bewegend leren nog meer centraal komt te staan in ons onderwijs. Door
het bewegen/springen op de zonnepanelen wekken de kinderen energie op voor de school.
Hierdoor worden ze zich ook bewust van duurzame energie.

Datum Activiteit

26 januari t/m 5 februari Nationale Voorleesdagen

31 januari MR vergadering

1 februari Opening Energyfloor The Gamer

1 februari OR vergadering

4 februari Kidsraad

8 februari Safe Internetday (groep 5 t/m 8)

11 februari Studiemiddag team

14 t/m 24 februari Gespreksavond 3

25 februari Rapport 1

28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie

● BIJLAGEN:
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