Basis voor het leven!
Maandbrief

OKTOBER
Schooljaar 2022-2023

Data om te onthouden
04-10-2022
05-10-2022
11-10-2022
17-10-2022
21-10-2022
24 t/m 28 okt
31-10-2022
November
02-11-2022

Inloopkwartier van 14:10-14:25 uur in alle groepen
Start Kinderboekenweek 2022
Dag van de leraar
SOT vergadering (SchoolOndersteuningsTeam)
Ouderavond Social Media (Jong Molenlanden)
Groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur extra vrije middag
Herfstvakantie
Studiedag team, alle leerlingen vrije dag
Luizencontrole
Dankdag, Kinderkerkdienst om 11:30 uur in kerk Hoogblokland

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de
rotsen aan stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. Na de
windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de HEER zich niet.
Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de HEER zich niet.
Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries...
(1 Koningen 19: 11b-12)
Deze week start de Kinderboekenweek met als thema Gi-Ga-Groen. Een prachtig thema
om ook vanuit christelijk perspectief mee aan de slag te gaan. Hoe kunnen wij zorg
dragen voor deze aarde? Kunnen we God leren kennen door de natuur? En herkennen we
God dan juist in de grootse dingen als onweersbuien, aardbevingen en tornado's? Of zien
we Hem terug in de stilte, het gekwinkeleer van kleine vogeltjes of dat prachtig
geschapen kleinste kikkertje ter wereld?
Kortom, er zijn genoeg aanknopingspunten om met de Kinderboekenweek aan de slag te
gaan.

Personele zaken

We zijn allemaal lekker opgestart dit seizoen. Juf Anja op een nieuw plekje, juf Marit
zelfstandig in functie. En misschien heeft u het van uw kind(eren) gehoord; we zijn dit
jaar ook nog eens gestart met maar liefst drie nieuwe methodes (Rekenen, Technisch
Lezen en Begrijpend Lezen). Twee jaar geleden hebben we ook de Taal-Spellingmethode
vernieuwd en daarmee hebben we voor de basisvakken de meest moderne methodes,
met de nieuwste inzichten, die voldoen aan de huidige eisen.
Het is best een klus om al die methodes goed in de vingers te krijgen en we hebben ons
daarom voorgenomen dit jaar tijdens studiedagen vooral daar aandacht aan te besteden.
Ook tussen de studiedagen door hebben we tijd vrij gemaakt om ons nog beter in te
werken; vijf keer dit schooljaar komen er kunstenaars van MC Forte een hele middag
workshops geven. De leerkrachten zijn dan vrij om met eigen dingen bezig te zijn.
Eén van die middagen is al geweest, de overige middagen staan gepland op: dinsdag 22
november, maandag 6 februari, dinsdag 11 april en maandag 12 juni.
Inmiddels staat ook de vacature voor een gymdocent online. Helaas heeft dat op dit
moment nog niet één reactie opgeleverd. Daarom zijn we blij dat we voorlopig iedere

twee weken de beschikking hebben over meester Tim. Meester Tim deed vorig jaar bij
ons de pauzesport; de kinderen kennen hem dus goed.
Meester Tim is tenminste tot de kerstvakantie om de week op maandag en vrijdag
aanwezig bij de gymlessen. Hij zet de toestellen klaar en begeleidt een groep. De
leerkracht leidt de les en begeleidt de overige groepen.
Meester Tim is niet bevoegd om zelfstandig les te geven.
In de week dat meester Tim er niet is, staat er een spel op het gymrooster.

Grapje? Moet toch kunnen?!

Vorige week was de landelijke Week Tegen Pesten waarbij deze slogan centraal stond.
Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin lachen en
plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid en een positieve norm zet. In de
klassen hebben we gewerkt en nagedacht over dit thema. Een aantal groepen hebben
gewerkt met het boekje Grapje! van Roxanne Hazes. Vraag uw kind er maar eens naar.

Corona-kleurcodes

Misschien heeft u er via de media al iets over gehoord, maar de scholen werken, in
opdracht van de overheid, sinds 1 oktober 2022 met kleurcodes om het corona-virus
beheersbaar te houden. Scholen hebben advies gekregen over de invulling van die codes,
maar mogen de details zelf invullen vanuit ervaringen van de afgelopen jaren.
De overheid geeft aan wanneer een nieuwe code gaat gelden, scholen hebben vervolgens
een week de tijd om alles te regelen voor die code en een code blijft minimaal een week
gelden om onrust te voorkomen.
Donkergroen: Iedereen houdt zich aan de basisregels. Bij klachten blijf je thuis, met
een negatieve zelftest mag je weer komen. Zelftesten zijn gratis via school te krijgen
voor alle schoolkinderen.
Lichtgroen: Alle regels van voorgaande codes blijven gelden. We houden daarnaast ook
rekening met mensen in de risicogroep. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat
collega’s besmet raken, dus we houden onderling 1,5 meter afstand en maken iets vaker
onze beeldschermen en toetsenborden schoon.
Oranje: Alle regels van voorgaande codes blijven gelden. Alle kinderen zijn welkom op
school. Binnen school blijven groepen gescheiden en dragen volwassenen en kinderen
van groep 5-8 een mondkapje. Er komen geen externen in de school en vergaderingen
en oudergesprekken worden online gehouden.
Rood: Alle regels van voorgaande codes blijven gelden. Kinderen met één of meer
ouders met een cruciaal beroep zijn welkom in de noodopvang. We mogen de klassen
vullen tot halve bezetting, dus na opgave van de noodopvang nodigen we aanvullend nog
extra kinderen uit. Dat betekent dat we de opgave voor de noodopvang steeds uiterlijk
donderdagavond 22:00uur voorafgaand aan de bewuste week willen ontvangen, zodat
we op vrijdag de overige kinderen kunnen uitnodigen. De rest van de kinderen werkt
thuis.
Dit is in grote lijnen ons protocol. Uiteraard krijgt u op het moment dat er een codewisseling wordt aangekondigd, ook bericht van ons met de details. Voordat u dat bericht
hebt gehad hoeft u zelf nog niets te doen.

Inloopkwartier

Dinsdag 4 oktober is er 's middags in alle groepen een inloopkwartier van 14:10 tot
14:25 uur.

Kinderboekenweek 2022

Woensdagmorgen 5 oktober start de landelijke
Kinderboekenweek 2022 met als thema ’Gi-gagroen'. Gedurende 1,5 week wordt hier in de
klassen aandacht aan besteedt.

Ouderavond Social Media – Jong Molenlanden

Ouders van leerlingen uit groep 5 t/m 8 hebben vorige week via Parro een uitnodiging
ontvangen voor de Ouderavond Social Media op initiatief van Jong Molenlanden.
Namens CBS De Wegwijzer en OBS den Beemd van harte aanbevolen! Er wordt gevraagd
u aan te melden voor deze avond, zie benodigde info op de uitnodiging in Parro.

Extra vrije middag groep 5-8

Vrijdag 21 oktober zijn ook de leerlingen van groep 5 t/m
8 om 12:00 uur uit en begint de herfstvakantie.

Herfstvakantie

Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober zijn alle leerlingen vrij
vanwege de herfstvakantie. Een goede week gewenst!

Studiedag alle groepen

Maandag 31 oktober, de maandag na de herfstvakantie,
hebben alle kinderen nog een dag extra vrij en hebben de
leerkrachten een studiedag op school.

Luizencontrole

Woensdag 2 november, na de herfstvakantie, worden alle
kinderen weer gecontroleerd op aanwezigheid van luizen. Een
werkgroep ouders doet dit aan de hand van eisen die de GGD
hieraan stelt.
Houdt u rekening met:
Gewassen haren
Meisjes los haar (evt. alleen een haarband)
Geen gel of haarlak in de haren
Alle hulpouders worden om 09:00 uur op school verwacht.

Dankdag

Woensdag 2 november vieren we Dankdag in de kerk van Hoogblokland. Het thema van
deze dienst is ‘Wie dank jij?’ n.a.v. 1 Koningen 17: 1-16.
Op school gaan we met dit thema aan de slag en in de kerk sluiten we dit af. De dienst
begint om 11:30 uur en duurt tot ongeveer 12:30 uur. De kinderen zitten tijdens de
dienst bij hun juf. Na afloop lopen de kinderen met hun juf terug naar school, pakken
hun tas en mogen daarna mee naar huis.
U wordt van harte uitgenodigd om bij deze dankdagdienst aanwezig te zijn.
Ter voorbereiding op Dankdag ontvangt u in de bijlage van de mail het Gezinsdagboek
met een leesrooster voor thuis van maandag 31 oktober t/m woensdag 2 november.

Korting Typecursus voor
Groep 5 t/m 8

Mocht u plannen hebben om
uw kind (uit groep 5 t/m 8)
thuis een typecursus te laten
volgen, dan is deze korting
op TypeTopia wellicht
interessant.

Een hartelijke groet,
namens alle leerkrachten,
Tineke Folkers

