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Weeknieuws

Weeknieuws 20
In dit nummer:
- Peutergym en peuterdans
- Corona perikelen

Week: 4
Schoolfruit:

Komende maand:
- Swim2Play: groepen 3 en 5
- Toetsweken

Corona perikelen
Na de persconferentie van afgelopen dinsdag is het protocol wederom aangepast.
Momenteel is het zo dat als in de gezinssituatie van een leerling een besmetting heeft
plaats gevonden, dit kind wel naar school mag. Wel is het zo dat
het kind dan geen klachten mag hebben en vragen we u met nadruk
om uw kind in deze situatie een zelftest af te nemen.
Een andere belangrijke versoepeling is dat we niet meer bij 3
besmettingen in één klas de hele groep naar huis hoeven sturen.
Alleen bij een grote uitbraak kan de GGD ons nog adviseren een groep naar huis te
sturen. Dit is ook nog steeds mogelijk bij besmettingen in het
leerkrachten team.
De overige regels blijven gehandhaafd. Dus nog steeds geen ouders
in de schools, we gaan in cohorten naar binnen, de bovenbouw
draagt een mondkapje op de gang en krijgt elke week twee zelftesten
mee. Wilt u ons helpen met het dragen van de mondkapjes in de
bovenbouw? Steeds vaker vergeten de kinderen hun mondkapje en dragen ze er geen.
Wilt er thuis op toezien dat de kinderen een mondkapje meenemen naar school?

Peutergym
Vrijdag starten we weer met peutergym. Weliswaar in
‘afgeslankte’ vorm. Dit houdt in dat de kinderen wel kunnen
bewegen, maar we geen nazit en koffie aanbieden. De
betrokken ouders vragen we nadrukkelijk anderhalve meter
afstand te houden tijdens de les en direct na de les naar huis
te gaan. N.B.: Peuterdans start aanstaande woensdag weer.
Zowel peutergym als peuterdans start om 11.00 uur.
Vakantierooster 2022-2023
Het is nog vroeg in het jaar, maar hieronder alvast het vakantierooster voor volgend
schooljaar:

Algemeen
Wij feliciteren Irma, Paula en Esmé met het behalen van hun
certificaat: Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
Goed gedaan dames.
Met deze scholing hebben zij op meerdere avonden hun kennis
vergroot op het gebied van kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast is er ruime aandacht
geweest voor het werken in de praktijk met deze kinderen.

Baby/dreumesgroep
Afgelopen week hebben we weer gebruik gemaakt van
de bolderkar; wat een pret. Onderweg kijken naar de
vogels, de eendjes in het water en de hondjes die we
tegen komen. Hierbij zingen we de bijpassende liedjes.
Ook maken we ijsblokjes en kunnen we ervaren hoe
koud dat is. Zo halen we de
winter toch naar binnen en hopelijk kunnen we er binnenkort
ook buiten van genieten.
We lezen we het boekje: ‘ Kaatje in de winter’ en zingen het
liedje:
Het is winter, bibber, bibber,
en ik bibber, bibber, bibber,
want buiten is het koud.
Doe je jas aan, bibber, bibber,
Zet je muts op, bibber, bibber,
Doe je sjaal om, bibber, bibber,
en je wanten aan.
Het is winter, bibber, bibber,
en ik bibber, bibber, bibber,
want buiten is het koud.

Peutergroep
Wij zijn druk bezig geweest met het verkennen van ons thema ‘Winter’. We hebben
bakjes water bevroren, met speeltjes erin. Deze
bakjes kwamen weer bevroren uit de vriezer. We
hebben ook gekeken wat er gebeurde wanneer we het
een paar uur in de klas lieten staan. (Reactie van een
peuter: ‘hé nu is het gewoon weer water!’) Het
voelde heel koud, maar
dat was juist leuk. Ook
hebben we geverfd met
ijsverf. We hadden ijsblokjes met verf erdoor in de
vriezer gedaan en hiermee konden wij erg leuke
kunstwerken maken. Verder hebben wij deze week een
sneeuwpop gemaakt of geverfd, de 3+ heeft een
sneeuwpop van watjes gemaakt en de jongere groep heeft er een geverfd.
Komende week start ook de nationale voorlees week, hieraan gaan wij ook meedoen.
Wij gaan ons verdiepen in het boek: ‘’Vos gaat een stukje rijden’’. We gaan hier onder
andere een ontdekkingspad bij maken. Op YouTube zijn meerdere filmpjes te vinden
bij het boek, dus neem thuis gerust een kijkje!
BSO
Deze week hebben we veel leuke
dingen gedaan. Maandag hadden we
de kook bso. We hebben spaghetti
gegeten met heel veel groentes, die
we helemaal zelf hebben gesneden.
Weet je welke er allemaal in zaten?
Courgette, wortel, en paprika. We
vonden het erg lekker! En als toetje
kregen we een heerlijke vlaflip. Dinsdagmiddag mochten we allemaal geschminkt
worden door de juffen, daardoor hadden we leeuwen, prinsessen en vlinders op de
groep rondlopen. Donderdag namen we afscheid van meester Joshua hij heeft mooie
cadeaus gekregen van de kinderen; we gaan hem erg missen!

Op dinsdag 15 februari is de volgende kookbso, wil uw kind ook mee doen? Geef dan
op bij een van de juffen.
Op de Bso delen wij elke donderdag wat foto’s van die week per groep. Deze foto’s
kun je bekijken op het ouderportaal of de Kindplanner ouder app. Op de ouderapp
onder het kopje media zie je alleen de foto’s. Wanneer je onder ‘Tijdlijn & planning’
op de naam van je kind klikt, kom je op de tijdlijn terecht. Hier zie je de foto’s en de
tekst behorend bij de foto’s. In het ouderportaal start je op de tijdlijn en zie je dus ook
direct de tekst en de foto’s.

