Basis voor het leven!

‘Ieder land, elke eeuw, elke taal.
Iedereen schrijft zijn eigen verhaal’
(uit de songtekst van het Kinderboekenweek themalied)
Deze week is de start van de Kinderboekenweek. Het thema is ‘En Toen...?’
Het geeft de gelegenheid om met verhalen, gesprekken en liederen weer eens de
geschiedenis in te duiken. Tegelijkertijd maken we op dit moment ook geschiedenis als
school, als land, als wereld. Het kan niet anders dan dat de huidige corona-pandemie in
de geschiedenisboeken zal gaan terugkomen, gezien de impact die dit heeft op
mensenlevens, economie en gezondheidszorg.

Wij zijn dankbaar voor de gezondheid van onze leerlingen en onze leerkrachten en voor
alle ouders die er met ons van maken wat ervan te maken valt. Tijdens de
welbevindingsgesprekken, die we, met inachtneming van corona-regels, op school
mochten voeren, werd regelmatig door ouders opgemerkt dat het fijn was om weer eens
in de school te zijn.
Ook wij vonden het fijn om u weer eens iets langer dan bij het hek live te kunnen
spreken.

Donderdag 10 september had juf Tineke haar eindgesprek
voor de opleiding Schoolleider Vakbekwaam. Dit gesprek is
goed verlopen en daarmee is een einde gekomen aan haar
opleiding. Op 6 en 7 oktober is er nog een feestelijke
meerdaagse met als slotnummer de diploma-uitreiking. Juf
Tineke zal die dagen niet op school zijn.
Juf Cora hoopt vanaf deze week weer 100% te mogen gaan werken. In de afgelopen
weken was ze wel 100% in de groep aanwezig, maar werd ze op bepaalde tijden nog
extra geassisteerd door juf Wendy. We zijn met haar dankbaar voor haar herstel.
Op 15 oktober hoopt Juf Cora jarig te zijn. We feliciteren haar met haar verjaardag en
wensen haar een nieuw jaar in gezondheid toe.

Deze week hebben we te maken met de eerste corona-gerelateerde uitval van een
collega. Juf Suzanne is verkouden en moet zich dus laten testen. Deze week zal ze niet
op school zijn. We zijn blij dat juf Caroline deze week voor haar kan invallen.

A.s. woensdag 30 september starten we met het Kinderboekenweekproject ‘En toen…?’.
In iedere groep gaan we hier de komende 2 weken mee aan de slag. Het project zal in de
klas afgesloten worden op donderdag 15 oktober. Iedere groep zal, indien mogelijk, werk
met u delen via de Parro-app.

Het inloopkwartier van dinsdag 6 oktober komt te vervallen.

Op donderdag 8 oktober heeft juf Nelleke Walters een studiedag voor Intern Begeleiders.
Zoals in de jaarplanning al aangekondigd heeft groep 3-4 op die dag een extra vrije dag.

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober is het herfstvakantie en zijn alle kinderen
vrij. Een fijne week gewenst!

Maandag 26 oktober, de maandag na de herfstvakantie, hebben alle kinderen nog een
dag extra vrij en hebben de leerkrachten een studiedag op school. Deze studiedag wordt
gebruikt om onderwerpen uit ons schooljaarplan dieper te bespreken. Voor dit jaar staat
Hoogbegaafdheid, Rekenen en Eigenaarschap van kinderen op de agenda.

Woensdag 28 oktober 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 hopen wij om 12.00 uur op school te
verwachten.

Vanwege het krimpend aantal leerlingen hebben wij op dit moment behoorlijk wat
schoolsetjes (schooltafels en –stoelen) ongebruikt staan. Omdat ons nieuwe
schoolgebouw over weinig bergruimte beschikt, staan deze tafels en stoelen nu toch vaak
in de weg.
Bent u of kent u iemand die ruimte over heeft? Dan komen we graag in contact met u.
Het zou fijn zijn als we zo’n 5 tot 10 setjes elders kwijt kunnen.

Hartelijk dank voor de vele aanmeldingen van hulp bij de schoolactiviteiten. Fijn dat u
ons en de kinderen wilt helpen. Per activiteit bekijken wij of het i.v.m. het coronavirus
door kan en mag gaan en zo ja,
hoeveel hulp er dan nodig is en
laten u bijtijds weten of uw hulp
nodig is of niet. We proberen dit
eerlijk over de activiteiten te
verdelen wanneer er teveel
aanmeldingen zijn.

Voor groep 3 zoeken wij nog 2 ouders die met twee kinderen het leesprogramma Bouw willen
oefenen op school. (https://www.lexima.nl/preventie/bouw) Dit is op vrijdagen om 11:15
uur, en duurt 2 x 15 minuten. Voor meer informatie kunt u juf Nelleke Walters benaderen.

Wij herinneren u aan de oproep uit de Maandbrief van september.
Veel ouders hebben hun voorkeur betreft omgang met foto/filmmateriaal nog niet in de Parro-app aangegeven.
We vragen u vriendelijk dit alsnog z.s.m. te doen.
Wij zijn vanuit de AVG-regeling verplicht ieder schooljaar
opnieuw toestemming te vragen voor het delen van
beeldmateriaal. U kunt in de Parro app uw voorkeuren voor dit
schooljaar doorgeven via de volgende stappen:
· Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen’
· Tik op Privacy-voorkeuren
· Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de
stipjes op het potloodje achter het kind.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Graag willen we u nog een keer herinneren aan de corona-afspraak betreffende het
trakteren:
 Kinderen trakteren alleen in de eigen klas.
 Kinderen gaan niet de klassen rond, maar krijgen wel een kaart met alle namen
van de juffen erop. De eigen leerkracht zorgt ervoor dat deze kaart op
bestemming komt.
 Ouders geven de traktatie ‘s morgens gelijk mee, zodat ze niet extra de school in
hoeven komen.
 De traktaties zijn verpakt.

Er is een nieuwe schoolfolder ontworpen, waar we heel blij mee
zijn! Bij de papieren versie van de maandbrief krijgen alle (oudste)
kinderen deze week een folder mee naar huis. Zoals bekend willen
we graag nieuwe leerlingen op onze school verwelkomen en
vragen daarvoor ook uw oplettendheid en medewerking:
 Wanneer er een nieuw gezin komt wonen in
Hoogblokland/Arkel, dit graag doorgeven aan juf Anja of
Monique Kuiper.
 Wanneer u iemand kent die nog aan het oriënteren is voor een
nieuwe school, of waarvan u weet dat er kleine kinderen in het
gezin zijn, wilt u dan een folder bij school ophalen (of vragen
deze aan uw kind mee te geven) en deze folder bij betreffende
persoon afgeven.
 Er wordt nog hulp gezocht voor het eenmalig
rondbrengen van een stapeltje folders in de Lingewijk en
Haarwijk in Gorinchem (dit mogen ook kinderen uit de
bovenbouw zijn). Graag aanmelden bij Coraline van de Voorde,
persoonlijk of per mail: c.vdvoorde@cbsdewegwijzer.net

We hebben afgelopen week te horen gekregen dat we ook dit
schooljaar weer voor 3 x per week schoolfruit gaan ontvangen!
De leveringen starten in week 46 (vanaf 9 november) en het
stopt in week 15 (t/m 16 april). De leverdag van het schoolfruit
en de vaste fruitdagen worden t.z.t. bekend gemaakt.

Op woensdag 4 november is het Dankdag. Op dit moment
wordt door school en de commissie uit de kerk nagedacht over
de manier waarop we dit met de kinderen en eventuele
belangstellende ouders kunnen vieren. Zodra we meer weten
hoort u dit van ons.
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08-10-2020
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23-10
26-10-2020
28-10-2020
02-11-2020
04-11-2020
Datum
02-10-2020
09-10-2020
16-10-2020
30-10-2020

Start Kinderboekenweek + project ‘En toen...’
Groep 3 en 4 vrije dag
Juf Cora jarig
Afsluiting Kinderboekenweekproject in de klas
Herfstvakantie
Studiedag leerkrachten, vrije dag alle leerlingen
Luizencontrole
Maandbrief november verschijnt
Dankdag
Psalm/lied
Op Toonhoogte 219
Liedboek 285:2 / Nieuwe LB 1010:1
Psalm 134:3
Op Toonhoogte 261

Startpunt weeknr.
5
6
7
8

Een stukje uit de liedtekst ‘En toen…?’ van Kinderen voor Kinderen
Leonardo wilde vliegen
Marco Polo ging op reis
Ridder Arthur vocht met draken
En de Grieken waren wijs
En de stoerste astronauten
Stapten zo in een raket
En die slimme Albert Einstein
Nam zijn sommen mee naar bed
Ieder land, elke eeuw, elke taal
Iedereen schrijft zijn eigen verhaal

refrein
En toen, en toen, en toen?
Nu mogen wij het gaan doen
Kijk omhoog en pluk de dag
Vul de straten met je lach
En toen, en toen, en toen?
Ik word een held of kampioen
Met een kwast of een gitaar
Maak ik al mijn dromen waar
Want de tijd
Die blijft niet op je wachten
Dus vertrouw op je krachten
Ja, de tijd
Als we het kunnen en willen
Dan maken wij de verschillen
En toen, en toen, en toen?

