Nieuwsbrief november 2021

Voorzorgsmaatregelen
Helaas is het griepseizoen weer aangebroken en zijn we ook
nog niet van het Covid-virus af. De overheid zal deze week
waarschijnlijk haar adviezen/maatregelen weer
aanscherpen. En ook wij zijn er bij gebaat als we allen gezond blijven en de school
open kunnen houden. Dat betekent dat we een aantal maatregelen weer gaan
oppakken:
- Extra handen wassen en/of desinfecteren
- Afstand houden tussen volwassenen
- Ouders beperkt toegang geven tot de school en op afstand tot elkaar
Verder geldt momenteel de beslisboom van 18 oktober om te bepalen of uw kind
wel/niet naar school kan. De beslisboom is als bijlage toegevoegd bij deze
nieuwsbrief.
Ten slotte is goed ventileren belangrijk. Dat betekent dat in de pauzes de ramen van
de lokalen en deuren wijd open staan. Ook tijdens de les zullen er ramen open
staan, maar uiteraard niet wagenwijd. Nu de kou er aan komt is het verstandig om
hier wel rekening mee te houden. Kleed uw kind niet te koud en geef eventueel een
extra vest mee.
Typecursus
Al meerdere jaren bood een externe partij tegen betaling typecursus aan, aan
leerlingen van onze school. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen hiertoe de
kans krijgen en hebben de mogelijkheden hiervoor onderzocht.
Dat betekent dat we voor de leerlingen vanaf groep 5 zelf een applicatie hebben
aangeschaft zodat zij allen een typecursus kunnen volgen.
De applicatie heet Pica typen en u kunt meer informatie vinden op de volgende
website: https://www.picatypen.nl/
Dagelijkse wordt de dag begonnen met een kwartier zelfstandige werken aan de
typecursus. Dit is in principe 12 weken extra aanbod. Echter mocht blijken dat een
groep leerlingen daar meer tijd voor nodig heeft, dan is die ruimte er ook om deze
weken te verlengen.
Door nu te investeren in de typevaardigheid van onze leerlingen profiteren zij daar
bij overige lessen ook flink van.
Heeft u nog vragen? Stel ze vooral aan Jordy Lemstra: j.lemstra@catent.nl
Sinterklaas
Ook het Sinterklaasfeest komt nu snel dichterbij. Het is goed om een aantal zaken
alvast met u te delen.
Op 15 november mogen de kinderen uit groep 1 t/m 4 de schatkamer van
Sinterklaas bezoeken. Hij heeft ons dit jaar laten weten dat ze daar hun verlanglijstje
mogen maken. Juf Madelon zorgt er voor dat Sinterklaas de cadeautjes dan voor
hen zal halen.
Groep 5 t/m 8 trekt op deze zelfde dag de lootjes voor de surprises. Denk daarom
alvast na over wat je aan kleine cadeautjes op je verlanglijstje wil zetten.

Voor het versieren van de school zoeken we nog enkele
ouders die ons willen helpen om de school in Sinterklaassfeer
te brengen op vrijdagmiddag 12 november vanaf 12.30 uur.
U mag zich opgeven bij juf Petra: p.sulmann@catent.nl
Sinterklaasactie
Afgelopen dinsdag hebben alle leerlingen een brief meegekregen van de
ouderraad over de Sinterklaasactie. Iedereen mag lekkernijen verkopen en dit jaar,
met toestemming van ouders, mag dat ook van deur-tot-deur.
Woensdag 10 november mogen de bestellijsten en envelop met geld weer mee
terug naar school. Wij zijn benieuwd wie er dit jaar in de top-3 beste verkopers komt!
Vormelingen, proficiat!
Zondag 17 oktober ontvingen oud-leerlingen van onze school na een lange
voorbereidingstijd hun Heilig Vormsel. Door de pandemie werd hun voorbereiding en
de viering langere tijd uitgesteld.
Het was een prachtige viering en wij feliciteren alle vormelingen en hun ouders met
het ontvangen van hun 3e sacrament. Wij hopen dat iedereen een fijne dag heeft
gehad.
FC Emmen school
Sinds kort is onze school een FC Emmenschool! FC Emmen zet zich al langere tijd in
voor gezond gedrag, ook op scholen in de gemeente Emmen. Leerlingen uit onze
groepen 5/6 en hoger kennen ook het leesbevorderingsproject ‘Scoor een Boek’ in
samenwerking met de bibliotheek en FC Emmen.
Wat houdt een FC Emmenschool zijn dan precies in. Op onze school hebben we 2
groepen ingeschreven: groep 5/6 en groep 7/8 voor een drietal projecten: een
voetbalclinic, een wedstrijdbezoek (met persmoment waar kinderen vragen mogen
stellen) en een project mediawijsheid. Dit laatste leert kinderen o.a. verstandige en
veilige keuzes te maken op het internet en sociale media.
Zodra de planning van de projecten bekend is informeren wij de betreffende ouders.
In principe vinden de meeste projecten ook plaats onder schooltijd.
Lessen culturele vorming
Leren met hoofd, hart en handen krijgt steeds meer vorm en kan ook weer! De
komende tijd staan er meerdere culturele activiteiten op het programma voor onze
leerlingen:
8 november: lessen drama voor alle groepen
16 november: lessen Capoeira (Braziliaanse dans-vechtsport) voor groep 5 t/m 8
22 november: lessen dans voor groep 1 t/m 4
En wist u al dat wij als speerpunt dit jaar ‘muziek’ hebben? MEC Muziek komt
maandelijks muzieklessen geven. En soms leren we zelf een echt muziekinstrument
bespelen.
Studiemiddag 11 november
Donderdag 11 november zijn de leerlingen al vrij vanaf 12.00 uur. De leerkrachten
hebben deze middag een studiemiddag. Het team gaat deze middag aan de slag
met een stuk bewustwording rondom sociale media. Vanuit meerdere situaties
bespreken wij

•
•
•
•

Waar kunnen onze leerlingen mee in aanraking komen?
Wat willen wij onze leerlingen hierover leren?
Wat is het risico van dit thema?
Wat is onze rol als school als dit gebeurt?

Mogelijk organiseren we in een later stadium ook een
ouderavond rondom ditzelfde thema.
Schoolsporttoernooien
Jaarlijks worden er 3 sporttoernooien georganiseerd voor leerlingen uit groep 7/8,
door de scholen uit de gemeente ‘oud Schoonebeek’. Het volleybaltoernooi, het
handbaltoernooi en het voetbaltoernooi. De toernooien vinden deels onder
schooltijd plaats en deels in eigen tijd.
Wij verwachten van onze leerlingen een deelname aan minimaal 2 van de 3
toernooien. Vooraf wordt er tijdens de gymlessen getraind en voor de begeleiding
zoeken we altijd ouders als coach.
De toernooien zijn op de volgende data:
10 november – volleybaltoernooi (Schoonebeek)
9 februari – handbaltoernooi (Nieuw Schoonebeek)
13 april – schoolvoetbaltoernooi (Weiteveen)
Nieuws Brede school
Regelmatig worden er mails gestuurd vanuit de Brede schol met kleine wijzigingen.
We horen steeds vaker dat deze mails in de spambox terecht komen. Hierdoor kan u
actuele informatie missen.
Vandaag is er ook gemaild door de uitvoeringsgroep. Wilt u uw spambox
controleren en de Brede School markeren als veilige afzender? Dan komt deze mail
weer in uw reguliere inbox terecht. Alvast bedankt!
Oud papier
Vanaf woensdag 10 november a.s. 12.00 uur tot vrijdag 12 november a.s. 14.00 uur
staan de containers voor uw verzamelde oud papier weer op het pleintje schuin
tegenover het Veenloopcentrum. Dit keer heeft dhr. Martin Lambers de zorg /
verantwoording voor de containers.
Bijlagen
BSO nieuwsbericht november 2021
Beslisboom – thuis blijven of niet? (18 okt 2021)
Mathilda presenteert – schoolkrantartikel over boeken (bibliotheek Emmen)

