vrijdag 19 november 2021
Van boven bekeken.....
Zo weer een week om...Terwijl groep 6B maandag weer op school kon starten,
moest groep 5B op maandagochtend in allerijl geïnformeerd worden dat zij juist in
quarantaine moesten vanwege een derde besmetting. Vanaf woensdag zijn deze
leerlingen en een deel van de groep 7 leerlingen weer langzaamaan aan het
terugkeren op school. Wanneer een groep in quarantaine moet, schakelen we zo
snel mogelijk over op thuisonderwijs. En hoewel alles “technisch” klaarstaat,
hebben we soms wel even nodig om alles op een rijtje te krijgen. Wanneer er weer
leerlingen op school mogen komen, schakelt de leerkracht over naar hybride
onderwijs. Dat betekent een deel van de leerlingen thuis en een deel op school.
Ook daar worden we steeds beter in, maar het is wel steeds even schakelen voor
de leerkrachten. Zolang er leerlingen thuis zijn, regelen we dat op deze manier.
Daarnaast hebben we op school in diverse groepen te dealen met langdurige uitval
door ziekte, zwangerschapsverlof of vertrek van een leerkracht. En invallers zijn
nauwelijks meer voorhanden, dus de oplossing moest onder onze eigen mensen
gezocht worden. Het eerste deel van onze studieochtend hebben we met elkaar
gesproken hoe we dit kunnen opvangen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u
daarvan een overzicht.
De leerkrachten van groep ½ hebben dinsdagochtend nog een laatste EDIbijeenkomst gehad en in de middag was er voor alle groepen ruimte om de
oudergesprekken voor te bereiden en de plannen voor de komende periode uit te
denken. Het is altijd fijn om met alle collega’s bij elkaar te zijn en even de tijd te
hebben voor elkaar.
Intussen is ook de sint sfeer er helemaal ingekomen. Een kleuter die woensdag
aankwam bij school zei: “is het nou nog steeds Sinterklaas? ”. De lokalen zijn
gezellig aangekleed en alle leerlingen in de groepen 1 t/m 5 hebben een
sinterklaasboekje ontvangen. Elke dag is er iets in te doen en zo werken we samen
toe naar 3 december.
Gisteren hebben we juf Debbie
uitgezwaaid, zij gaat met
zwangerschapsverlof en zal in het
begin van het nieuwe jaar gaan
bevallen. Van juf Tamara hadden we
al goed nieuws ontvangen, zij is
bevallen van een dochter met de naam Sophie. We
wensen haar, haar man en grote zus Isabel, veel geluk!
Fijn Weekend, Romana
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Agenda tot 24 december (activiteiten o.v.b. van Coronamaatregelen)
22 november
22 en 25
november
22 november *

24 november *

25 november
2 december
3 december
21 december
22 december
23 december
24 december
25 december
7 januari

Vanaf deze week is er een oudervragenlijst beschikbaar,
deze wordt op alle Sophiascholen uitgezet.
Bezoek van de schoolschrijver
Oudergesprekken groepen 1/3
Ouder/kindgesprekken groepen 4-8 (’s middags,
bovenbouw misschien begin van de avond)
Oudergesprekken groepen 1/3
Ouder/kindgesprekken groepen 4-8 (’s middags,
bovenbouw misschien begin van de avond)

Pietengym voor de groepen 1-5 > Leerlingen mogen
eventueel verkleed naar school.
Leerlingen van groepen 6-7-8 nemen surprises mee naar
school, gaan deze in de middag bij elkaar bekijken..
Sinterklaasviering op school
Kerstmusical groepen 7
Kerstdiner ‘s avonds
Kerstviering en opruimen
Vrije dag
t/m Kerstvakantie

*Sommige groepen zullen hun gesprekken naar een andere datum verplaatsen, u krijgt dit dan
van de leerkrachten zelf te horen.

Corpus groepen 7
Helaas ging het uitstapje van de groepen 7 naar Corpus niet door.
Voor één van de groepen was dit vanwege quarantaine al het
geval, voor de andere groep werd door de aangescherpte regels
het uitstapje geschrapt. De inkopen voor de lunch waren al
gedaan, dus werden er woensdag op school voor elke leerling
gezonde wraps bezorgd, mogelijk gemaakt door “Nofairytales”.
De leerlingen die op school waren hebben ervan gesmuld.
Inzet leerkrachten op school
Door uitval en verlof zijn er wat personele verschuivingen geweest. Hieronder, voor de groepen
die het betreft, de wijzigingen.
Groep 4A (m.i.v. 29 november) Juf Sam en juf Lotte
Groep 5A (m.i.v. 1 oktober) juf José en juf Sam
Groep 5B (m.i.v. 1 oktober) juf Marianne 5 i.p.v. 4 dagen.
Groep 7A (m.i.v. 29 november) juf Mireille 5 i.p.v. 4 dagen
Groep 8A (m.i.v. 22 november) juf Diana en juf Jorien
Groep 8B (m.i.v. 22 november) juf Kirsten en juf Maaike
Zoals u ziet dus een hele puzzel, maar we denken dat het
op deze manier voor iedereen de beste oplossing is.
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Sint op bezoek
Wij kijken ernaar uit om alle kinderen van De Klarinet weer te zien tijdens ons bezoek
aan school. Vind je het leuk als wij ook thuis bij je aankloppen? Stuur dan een WhatsApp
naar 06 3053 7131 of mail naar info@wiekloptdaar.nl. De regelpiet neemt dan contact met
je op! Hartelijke groet, Sint en Piet.

Ouder- en ouder/kindgesprekken
De gesprekken zijn in principe op school, wij zorgen voor een setting waarin 1,5
meter afstand gehouden kan worden. Wilt u liever een online gesprek of heeft u op
het moment van het gesprek (milde) klachten, dan
kunt u dit bij de leerkracht aangeven en sturen we
een Googlemeet link voor het gesprek.
Het is niet de bedoeling dat broertjes/zusjes
meegaan naar het gesprek van een ander kind van
het gezin.
Wilt u iets bespreken met de leerkracht waar het
kind niet bij is, dan is er de mogelijkheid om het kind een paar minuten voor tijd
het gesprek uit te “sturen”. Dit kan ook van de kant van de leerkracht het geval
zijn.
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Activiteiten die in deze omgeving worden georganiseerd
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