14 januari 2022

Beste ouders,
De besmettingen met corona lopen op.
Ook bij ons op school zitten een aantal leerkrachten in quarantaine of zijn positief getest.
Gelukkig hebben wij dit tot nu toe intern kunnen oplossen en hebben we niet hoeven
overgaan op thuisonderwijs.
Ook zijn wij uiteraard blij dat we de leerlingen deze week weer hebben kunnen ontvangen!
Helaas moeten we ons nog wel houden aan de maatregelen.
Alle klassen hebben daarom een eigen uitgang. Mocht dat voor u als ouder met meerdere
kinderen een probleem zijn, neem dan even contact met ons op. Dan kunnen we kijken of
we daar iets aan kunnen doen.
Digitale koffieochtend
Vrijdagochtend 21 januari a.s. van 9.00 – 9.30 uur vindt er een digitale koffieochtend plaats
met de directie.
De agenda voor a.s. vrijdag:
•
•

Situatie rondom corona en onderwijs
Overige vragen

We hopen dat we u weer digitaal mogen ontvangen!
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85957537947?pwd=ZXlJdWpLQUIzQ3ErNVNKTlkyeHJJZz09
Meeting ID: 859 5753 7947
Passcode: gg92Ey
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Voor op de agenda
•
•
•
•

Woensdag 26 januari 2022: Studieochtend i.v.m. ruimte voor regie, alle kinderen vrij
Maandag 7 februari 2022: Studiedag, alle kinderen vrij
Dinsdag 8 februari 2022: Studiedag, alle kinderen vrij
Vrijdag 18 februari 2022: Oudergesprekken, alle kinderen vrij vanaf 12.15 uur

Dramalessen
Deze donderdag zijn we gestart met de dramalessen voor de kinderen van de groepen 1 t/m
4.
De dramalessen worden verzorgd door juf Isabelle van SEP.
Bij de kleuters hebben ze de eerste les aan de hand van het prentenboek “Kikker in de kou”
gehouden.
Hierbij is er ook meteen aandacht voor groepsvorming. Na 5 weken zullen ze de eerste
periode afsluiten met een kleine voorstelling voor elkaar.
Letterfeest groepen 3
Hoera! De kinderen van groep 3 hebben alle letters geleerd. Vandaag was er een letterfeest
om bij dit bijzondere moment stil te staan. De kinderen hebben een diploma ontvangen.
Daarnaast kreeg elk kind een leesboek mee voor thuis, zodat zij aan iedereen thuis kunnen
laten horen hoe goed zij al kunnen lezen. De juffen en de kinderen zijn erg trots op deze
prestatie!
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Taakspel
Op school wordt gewerkt met Taakspel. Dit is een spel om positief gedrag te bevorderen. In
de weken na de kerstvakantie is het extra belangrijk om hier weer aandacht aan te
besteden. Daarom zijn de leerkrachten deze en volgende week met elkaar in gesprek om te
kijken naar hun inzet van taakspel. Welke gedragsregels worden geoefend? In welke
situaties wordt het spel gespeeld? De kinderen ontvangen na het spelen van taakspel een
week- of maandbeloning. Vraag uw kind eens welke beloning er nu in het verschiet ligt!
Geparkeerde fiets
Al weken staat deze mooie fiets bij ons voor de hoofdingang geparkeerd.
Herkend u deze fiets? Zou u dan zo vriendelijk willen zijn de fiets op te halen?

Team brink
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