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Sint Nicolaas op school

Kersenboogerd

We zijn heel blij te kunnen melden dat Sint a.s.
vrijdag met 2 pieten “gewoon” bij ons op school
kan komen. We zullen wel een paar
aanpassingen gaan doen. Zo is er geen
gezamenlijk moment aan de start van de dag,
maar gaan alle groepen bij Sint op bezoek in de
speelzalen van de locaties.
Sint zit met zijn pieten op gezonde afstand en
besteedt aan alles aandacht. Voor de jongste
kinderen is er zoals altijd de schatkamer en de
leerlingen vanaf groep 5/6 zullen enorm veel
plezier gaan beleven aan alle surprises en de
gedichten.
Groep 7/8 van Barrie, die op dit moment het
onderwijs online ontvangt, vieren hun Sintfeest
op maandag 6 december. Op deze manier valt
dit mooie feest niet in het water.
Op school bemerken de leerlingen gelukkig
weinig van de coronamaatregelen, want de
pepernoten worden gebakken, de inpaktafel is er
en ook in de werkkamer van de Sint kan naar
hartelust gespeeld worden. Elke dag wordt er
meegeleefd met het Sinterklaasjournaal en om
het nog even echter te maken, hebben we op
school ook nog een eigen verhaallijn, met elke
dag een hint. Waarschijnlijk heeft u hier thuis
ook al over gehoord want het grote boek van
Sint is weg. Dit boek schijnt door iemand
geleend te zijn, maar door wie. Hopelijk komt
het boek op tijd te voorschijn en kan Sint vrijdag
alle positieve zaken die hij heeft waargenomen
aan de kinderen vertellen.

Samen pepernoten rollen met speeldeeg

Ook daar wordt gerekend en geschreven met
pepernoten.
Bemensing van de groepen
Leerkrachten testen zich minimaal 2 maal
per week d.m.v. een sneltest. Soms is het
nodig dat er toch een PCR test door de GGD
gedaan wordt . Helaas is het op dit moment
zo druk bij de GGD dat er, ondanks dat er
voorrang is voor onderwijsgevend personeel,
geen snelle afspraak gemaakt kan worden.
We trachten in dat geval de groep op te laten
vangen door een intern persoon. Het kan zijn
dat Annemieke (muziekleerkracht), Bianca
Brandwijk (derdejaars stagiaire in de KB),
Linda Erken (pedagogisch medewerker)
samen met een stagiaire de groep
overnemen. U ontvangt dan een bericht via
ouderportaal. Het kan voorkomen dat we
door de hectiek vergeten u op tijd hiervan op
de hoogte te stellen. We hopen op uw begrip
hierin.

Kersenboogerd
Zaterdagavond kregen we het bericht dat
vandalen de ramen van een lokaal in de
Kersenboogerd hadden ingegooid.
Ongelooflijk vervelend. De groep is vandaag
in een ander lokaal opgevangen en het lokaal
wordt door een schoonmaakbedrijf grondig
gereinigd, omdat het glas in kleine stukjes
door het gehele lokaal verspreid lag.
Positief nieuws voor de Kersenboogerd
De leden van de ouderraad in de
Kersenboogerd zijn ontzettend actief.
Er lag al geruime tijd de wens voor een
nieuw speeltoestel in de Kersenboogerd,
nadat de touwbrug door slijtage afgekeurd
was. Nu is het geval dat het plein in de
Kersenboogerd, in tegenstelling tot het
voorplein van de Gravenstraat, een eigen
plein is en we dus zelf de kosten van
aanschaf moeten dragen.
Een nieuw toestel was niet mogelijk, maar na
een zoektocht kon een toestel worden
opgehaald. Er was een recent
keuringsrapport voor handen en na plaatsing
zal het toestel uiteraard wederom gekeurd
worden.
Vorige week maandag zijn door een
hoveniersbedrijf bossages weggehaald en
naar alle waarschijnlijkheid wordt het
speeltoestel in de kerstvakantie door de
ouders geplaatst.
Na keuring kunnen de kinderen weer naar
hartelust spelen.

Montessorimaterialen peuter- en
kleutergroepen

Na de zomervakantie zijn de groepen 3 t/m 8
gestart met de nieuwe rekenmethode. Vanaf
groep 6 wordt er nagenoeg alleen digitaal
gewerkt en om dit mogelijk te maken
moesten er nieuwe chromebooks worden
aangeschaft.
De jongere kinderen konden natuurlijk niet
achterblijven. Na een zorgvuldige
inventarisatie zijn hier allemaal nieuwe
Montessorimaterialen voor aangeschaft.
Trakteren op school
Trakteren op school mag nog steeds, maar
wel graag een traktatie die is voorverpakt.
Ook mogen leerlingen naar de andere
groepen, maar graag met mondkapje (vanaf
groep 6).

Een voorproefje van het speeltoestel

Gespreide tijden
Om contacten tussen kinderen te beperken
hebben we voor de groepen 5/6 in de
Gravenstraat en de groepen 7/8 van
Natasja/Angela en Barrie een gewijzigde
begin- en eindtijd.
De leerlingen van deze groepen kunnen
vanaf 8.30 tot 8.40 uur binnenkomen en
vanaf 14.40 uur komen zij uit school.
Voor de Messchaertstraat hebben we ook de
toegang veranderd. Groepen van
Natasja/Angela en Wouter komen via de
achteringang de school binnen. Op deze
manier zijn er minder contactmomenten. U
vindt dit uitgebreid terug in de bijlage
“rooster en aandachtspunten volledig naar
school, november 2021”. Deze wordt
vandaag met u gedeeld.

