Covid-19

Nr 3 | 23 oktober 2020

Helaas gaat het Coronavirus ook niet aan onze school voorbij. Vorige week is er
een ouder positief getest. Het gezin verblijft in quarantaine. Wij vragen u
nogmaals om het protocol vanuit het RIVM na te leven.

Projectwerk en Atelier
De komende weken staan in het
teken van geschiedenis. In het
Middenland en Hoogland gaan de
kinderen tijdens projectwerk aan de
slag met verschillende tijdvakken uit
de geschiedenis. Na een introductie
van de leerkrachten over de
onderwerpen Jagers en boeren,
Egyptenaren, Grieken en Romeinen
en Ridders en kastelen, maakten de
kinderen hun keuze. De komende acht weken kunnen de kinderen twee
onderwerpen kiezen waarmee ze aan de slag gaan. Aan de hand van een
eigen ‘plan van aanpak’ werken de kinderen aan hun eigen
geformuleerde onderzoeksvraag.
Dit doen de kinderen wekelijks op donderdag en vrijdag. Op maandag is er een
vrije keuze voor de kinderen. Ze kunnen dan kiezen om te werken op de
eilanden met de daarbij behorende opdrachtkaarten, mogen verder werken aan
het projectwerk of gaan aan de slag op het atelier.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een voorbeeld van een opdrachtkaart
en in de wekelijkse vlog wordt er ook aandacht aan besteed. Zeker de moeite
van het kijken waard!
Dinsdag blijft in het teken van Atelier staan.
De onderwerpen die hier aangeboden worden
zullen aansluiten bij het thema. Op dit
moment zijn de kinderen bezig met het zelf
maken van een schimmenspel, het tekenen
op schaal van een stripfiguur, het maken van
maskers, een gebouw timmeren met spijkers
en een groep kinderen is een circusact aan
het maken. Over drie weken gaan de kinderen dit aan elkaar presenteren. De
kinderen van Laagland zullen hier ook bij aanwezig zijn.

Schooltijden:
Ma: 8.30 – 14.30
Di: 8.30 – 14.30
Wo: 8.30 – 12.30
Do: 8.30 – 14.30
Vr: 8.30-14.30

Kalender:
3 november
Studiedag
Kindertalentenfluisteraar
Kinderen vrij
4 november
Nationaal Schoolontbijt
16 november
Voorgangsgesprekken

Op de website kunt u de
actuele kalender vinden
voor het hele schooljaar.

Nationaal Schoolontbijt woensdag 4 november
Woensdag 4 november doen we mee aan het nationaal
schoolontbijt. De kinderen moeten hiervoor zelf bord, bestek
en beker meenemen, graag in een plastic tas.

Schoolfruit
Dit schooljaar zijn we weer uitgekozen voor het schoolfruit
project. Vanaf 9 november wordt het fruit geleverd.
Vanaf 9 november krijgt u elke week via de Schools United app op
maandag een overzicht van het fruit van die week. Zodra bekend
is op welke dagen we het fruit uitdelen zullen we u hierover
informeren.

Sint Maarten
U bent van ons gewend dat we de kinderen van groep 1 t/m 4 een lampion
knutselen om op 11 november langs de deuren te gaan. Dit jaar zullen we dat
i.v.m. het Coronavirus overslaan, omdat het sterk afgeraden wordt om dit te
doen. We hopen op uw begrip.

Voortgangsgesprekken
16 November staan de voortgangsgesprekken gepland.
Tijdens de startgesprekken aan het begin van het
schooljaar heeft u afspraken gemaakt met de
leerkrachten van uw kind over hoe u geïnformeerd wilt
worden en hoe vaak dit gebeurt. Heeft u toch behoefte
aan een gesprek, dan kunt u dit gerust aangeven bij de
desbetreffende leerkracht.

Vanuit de OR
Vorige week heeft de OR een online vergadering gehad, waarin onder andere de
activiteiten besproken zijn die we jaarlijks binnen de school hebben gepland.
Vanwege het feit dat we nu nog in een onzekere periode zitten i.v.m. het
Coronavirus heeft de OR besloten om de werkgroepenlijst die normaal
gesproken met u gedeeld wordt, niet naar u toe te sturen. De activiteiten die de
komende periode plaats zullen vinden, zoals onder andere Sinterklaas en Kerst,
zullen zo veel mogelijk door het team in samenwerking met de kinderen
voorbereid worden. Zodra het weer mogelijk is, hopen we weer op uw hulp en
zal er een lijst gedeeld worden.

Nieuws vanuit de MR
De Medezeggenschapsraad op school is een wettelijk verplicht orgaan
waarin ouders en personeelsleden meepraten over het
schoolbeleid.
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.
Sybo van der Harst heeft de afgelopen 3 jaar zitting genomen in de
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van OBS De Kern.
De zittingsduur bedraagt 3 jaar.
Hij is aftredend en herkiesbaar.
Sybo zal automatisch herkozen worden wanneer er geen tegenkandidaat is.
Mocht zich een tegenkandidaat melden binnen 2 weken dan wordt er een MR
verkiezing gehouden.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij Marieke Naberman vóór
vrijdag 6 november 2020

Wekelijkse vlog
Heeft u onze wekelijkse vlog al gezien? Klik op onderstaande link!
https://www.youtube.com/watch?v=WwW99qn3VNU

Hartelijke groet,
Team OBS De Kern

