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Weeknieuws

Weeknieuws 12
In dit nummer:
- Peutergym
- Corona perikelen
- Oudergesprekken

Week: 45
Komende maand:
15 – 19 november: Oudergesprekken

Corona besmetting in een groep:
Helaas worden we steeds vaker geconfronteerd met corona besmettingen in de
verschillende groepen. Mocht dit het geval zijn hanteren we, in nauw overleg met de
GGD, de volgende stappen:
De niet besmette kinderen in de klas komen gewoon naar school, tenzij u bent gebeld
door de GGD inzake het bron en contactonderzoek. In dat geval volgt u de richtlijnen
van de GGD. Mocht uw kind in de week van de besmetting corona gerelateerde
klachten ontwikkelen of al hebben mag uw kind niet naar school.
Onder corona gerelateerde klachten vallen:
• verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
• hoesten;
• benauwdheid of kortademigheid;
• verhoging of koorts;
• plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Het dringende advies is uw kind in dit geval te laten testen door de GGD (een zelftest
is niet goed genoeg). Dit kan via: 0800-1202 of coronatest.nl. Mocht de GGD test
negatief zijn mag uw kind weer naar school. Als u besluit uw kind niet te laten testen
blijft uw kind vijf dagen thuis en mag daarna(mits klachtenvrij) weer naar school.
We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid en vragen. GGD Drenthe
bereikbaar via 0592-709709 en contactonderzoekcorona@ggddrenthe.nl.
Is er binnen uw familie iemand die niet gevaccineerd is en erg ziek kan worden van
corona? Op rivm.nl staat hierover meer informatie.

Peutergym:
Vrijdag gaan de peuters weer lekker gymmen. Onder
leiding van meester Christian kunnen de peuters heerlijk
bewegen. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee
te doen. We beginnen om elf uur. Geeft u het ook even
door aan ouders van peuters in de buurt?

Algemeen:
Gefeliciteerd Irma met dit mooie certificaat! Bewegen
heeft een positieve invloed op het tegengaan van
overgewicht en bewegingsachterstand.
Voor (jonge) kinderen is spelenderwijs bewegen dus
heel belangrijk.
Voor professionals een mooie uitdaging om kinderen
deze mogelijkheden te bieden, er zelf ook plezier aan te
beleven én te zorgen voor een kwalitatief en
kwantitatief goed beweegaanbod.

Baby/dreumesgroep:
Aan het einde van deze week zullen we het thema herfst afsluiten. Dit weekend is de
intocht van Sinterklaas en zullen we langzamerhand bezig gaan met het introduceren
van het nieuwe thema ‘Sinterklaas’.
Dit liedje hebben we de afgelopen weken veel met de kinderen gezongen:

Op een grote paddenstoel rood met witte stippen
zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen
krak zei de paddenstoel met een diepe zucht
vloog kabouter Spillebeen met zijn beentjes in de lucht

Peutergroep:
Wat genieten wij toch heerlijk van de herfst.
Heerlijk buiten zolang het nog kan. Er liggen
nog genoeg kastanjes en bladeren in de tuin
om mee te spelen.
In de kring praten wij over de egel. Wat doen
zij eigenlijk en hoe zien ze eruit, waar slapen
ze?
Op de groep hebben wij een nestje gemaakt voor de egel waar hij lekker in kan slapen.
Jullie maken zelf een mooi egeltje van klei en takjes.
Ook zijn alle lampionnen klaar en oefenen wij de liedjes op de groep. Lichten uit en
jullie lampjes aan. Wat een gezelligheid met elkaar. Dat wordt vast een gezellig Sint
Maarten.
BSO:
Afgelopen week was het weer nogal wisselvallig wat dus betekent dat we weer meer
activiteiten binnen aanbieden. We hebben prachtige kastanjes geverfd en veel
spelletjes gespeeld. Gelukkig konden we ook gebruik maken van de gymzaal, hier
hebben we een lekker potje alles-bal gespeeld. De goocheldoos is op de bso ook erg in
trek. Het is maar wat bijzonder wat de kinderen kunnen!
Even een raadsel:
Militair schrijf je met een M, maar soms met een S. Rara, hoe kan dat?

