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Agenda
30 november – eerste advent
4 december - Sinterklaas

Vanuit de directie
Waarschijnlijk is het u al opgevallen dat
meneer Saïd al een tijdje niet meer
aanwezig is op school. Een aantal ouders
vroegen mij waarom Saïd afwezig is. Sinds
een tijd heeft Saïd last van zijn benen.
Hiervoor is hij een aantal keer behandeld
in het ziekenhuis en heeft hij afgelopen
week ook nog eens de griep
gekregen. Helaas zal hij daardoor
voorlopig nog even afwezig zijn.
Afgelopen week hebben de
contactmomenten weer plaats gevonden
met u, wellicht uw kind(eren) en de
leerkracht. Tegenwoordig voeren wij deze
gesprekken digitaal met u via Teams.

Helaas blijkt dat niet iedere ouder zich
tijdig inschrijft in Teams of Teams niet
installeert op de computer of telefoon (via
een app). Ik wil u met klem vragen dit te
organiseren. Heeft u hulp nodig bij het
installeren van Teams, wij helpen u graag.
Mocht u geen laptop/computer thuis
hebben, dan kunt u bij mijn collega Saskia

terecht en zorgt zij ervoor dat u één in
bruikleen krijgt. Wij vinden het belangrijk
dat wij u als ouders/verzorgers blijven
‘zien’ en spreken.
Afgelopen dinsdag hebben wij allemaal de
aangescherpte maatregelen vanuit de
overheid kunnen horen. Uit de cijfers blijkt
dat het aantal besmettingen afneemt, dat
is een goed teken, maar dit nog niet vlot
genoeg gaat. Op school houden wij ons
voorlopig aan de regels en afspraken die
al een tijd gelden. Mijn complimenten hoe
u hier als ouder/verzorger zich aan
houdt en mee omgaat.
Vooralsnog houden wij corona buiten de
school. Helaas zijn er inmiddels wel een
aantal gezinnen van onze
school waarbinnen gezinsleden, dus (nog)
niet onze leerlingen, besmet zijn met
het covid virus. Hier geldt dat zij 10 dagen
in thuis-quarantaine zitten.
Ondertussen zijn wij op school bezig met
de voorbereidingen voor de Sinterklaasen Kerstvering. U zult begrijpen dat het dit
jaar anders zal zijn dan de voorgaande
jaren. Natuurlijk hopen wij dat Sinterklaas
ook dit jaar weer een bezoekje brengt
aan onze school (lees; we hebben hem
uitgenodigd en de Sint heeft ja
gezegd). De bedoeling was om dit jaar
kerst weer in de kerk te vieren, maar
helaas is dit niet mogelijk vanwege
de corona maatregelen. Beide vieringen
zullen in school plaatsvinden. De
feestcommissie zal u op de hoogte houden
van de invulling van deze vieringen.

Zaterdag 14 november is de landelijke
intocht van Sinterklaas ergens in
Nederland op een geheime plek. Dit is om
te voorkomen dat de intocht tóch een grote
massa belangstellenden trekt. De intocht is
te volgen op televisie.
Wens ik u een goed weekend.
Trix Boelens
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
vrijdag 20 november

Technisch lezen
Momenteel zijn we in de groepen 4 t/m 8
bezig met het uitproberen
van twee methodes Technisch
lezen (https://wijzeroverdebasisschool.nl/
uitleg/technisch-lezen) De methode
Karakter en de methode Flits. Deze
methodes leggen we naast de technisch
lezen lessen die
in Snappet staan. Binnenkort maken we
onze keuze. We houden u op de hoogte.

Uit de groepen
Op de dependance
We zijn blij dat we creatief bezig kunnen
zijn met de lampionnen. Het is
gezellig, ontzettend leerzaam (de
technieken vergen ruimtelijk inzicht) en het
maken geeft een feestelijk gevoel. Extra
fijn in deze tijd.
Helaas konden we door de striktere
regels niet groep doorbrekend werken op
de dependance. Ondanks dit gemis, liggen
we mooi ‘op stoom’ wat betreft de
resultaten. Hier alvast een impressie :-)

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/
methodes/lezen/karakter.htm
https://www.noordhoff.nl/basisonderwijs/
methoden/lezen/flits

Vreedzame school
De Anne Frankschool is 14 mediatoren
rijker! Na een examen afgelegd te hebben
zijn de leerlingen geslaagd en mogen ze
zich mediator noemen. Binnenkort krijgen
ze het officiële diploma en zullen zij kleine
conflicten helpen oplossen tussen de
leerlingen.

Trefwoord
Week 46 - Omgaan met weerstand
Strijden is vaak een kwestie van omgaan
met weerstand. De kinderen verdiepen
zich deze week in wat het betekent om
een strijd aan te gaan, te ontlopen, op te
geven of op te lossen. Ter afsluiting stellen
ze zichzelf de vraag of en hoe een strijd je
sterker kan maken.

Week 47 - Aanpassen
Mensen krijgen in hun leven te maken met
veranderende omstandigheden. Wat doen
ze in die omstandigheden? Passen ze zich
aan of niet? En wat betekent het als ze
zich aanpassen?

