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De Nationale voorleesdagen van 26 jan. t/m 5 feb. (namens de werkgroep)

Tijdens de voorleesdagen staat het boek "Maar eerst ving ik een Monster " van Tjibbe Veldkamp en
Kees de Boer centraal.

In de hele school zal dit boek worden voorgelezen en er zal worden getekend over Monsters.
Monsters komen namelijk in iedere leeftijd terug en spreken tot de verbeelding. Ook schrijven we een
gezamenlijk verhaal waarbij elke groep een zin verzint. U zult op donderdag 3 februari en vrijdag 4
februari de resultaten van de tekenopdracht op de ramen van het speellokaal kunnen bekijken.

Op maandag 24 jan. krijgen de groepen 1 t /m 4 een folder/formulier van de Voorleesdagen mee.
Wanneer u uw kind lid wilt maken van de bibliotheek, dan kunt u zich aanmelden via dit formulier.
Het formulier mag tot 27 januari ingeleverd worden bij de leerkracht zodat er een pasje gemaakt kan
worden. Wanneer de pasjes klaar zijn, krijgt uw kind deze mee naar huis.

Zoals we vorige week al schreven, is het door Corona niet mogelijk om ouders in de school te laten
voorlezen. Ook de bovenbouwleerlingen zullen niet bij de kinderen in de onderbouw kunnen
voorlezen. We blijven momenteel zoveel mogelijk in onze eigen “groepsbubbel”.

Leest u daarom deze dagen zelf extra voor? Alvast bedankt.
Namens de voorlees werkgroep: Elma, Linda en Désirée



Gymkleren groep 3 t/m 8
In de gymlessen valt het ons op dat er veel leerlingen zijn die in hun gewone kleren gymmen. Tijdens
de gymles is het de bedoeling dat de leerlingen gymkleren dragen met daarbij goede gymschoenen.
Dit is nodig vanuit hygiënisch oogpunt, maar ook vanuit veiligheid. Immers, blote voeten bieden
onvoldoende bescherming en zijn kwetsbaar. Daarnaast is het wel zo fris om na intensief sporten, de
kleding te verwisselen. We willen u dan ook aangeven dat het de bedoeling is dat op maandag en
donderdag voor de groepen 3 t/m 8 gymkleding mee naar school gaat. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.

Trakteren
Er zijn weer veel kinderen jarig. Super fijn, want een feestje kunnen we in deze tijd goed gebruiken.
Wilt u erop alert zijn dat wanneer er getrakteerd wordt, dit nog steeds voorverpakt gebeurd? We
mogen helaas deze regel nog niet loslaten. Ook met een voorverpakte traktatie zal er gesmuld
worden in de klassen. Bedankt voor het rekening houden met dit gegeven en alvast van harte
gefeliciteerd voor de jarige Jet of Job.

In quarantaine
Het komt voor dat er een groep in quarantaine moet. Dit is vervelend en daarbij vaak ook niet
praktisch. We merken samen met de BSO dat er kinderen mee naar school komen die in quarantaine
zijn, om een broer(tje) of zus(je) op te halen. We snappen dat dit gezien de leeftijd van bepaalde
kinderen, het meest praktisch is. We willen u vragen om uw zoon of dochter die in quarantaine zit op
de momenten van ophalen bijv. in de auto even te laten wachten of op veilig afstand op het
schoolplein. Hij of zij kan niet mee de school in. Op deze manier houden we het voor iedereen zo
veilig mogelijk.


