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Van harte gefeliciteerd!
Datum
25 Sept
26 Sept
28 Sept
1 Okt
3 Okt
4 Okt
7 Okt

Groep
6
6
6
7
3
3
3

Naam
Thijs
Ynez
Linn
Siem
Isaiah
Thijs
Lauren

Leeftijd
10
9
9
10
6
6
6

Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe!

Wat hebben we een mooi vak!
Met enige regelmaat wordt er in het onderwijs gezucht en geklaagd over werkdruk, administratieve
last en gebrek aan middelen. Dat zal voor een deel zeker ook zo zijn maar dat zal voor veel andere
beroepen ook gelden. Tegelijkertijd kan ik met u delen dat wij het mooiste vak van de hele wereld
hebben. Iedere dag weer genieten we als collega’s van de momenten vol verwondering, van de
plaatsen waar we met de kinderen mogen komen, van de ‘kleine’ stappen in de ontwikkeling van de
kinderen, van de glimlach als de kinderen vol trots vertellen wat ze geleerd hebben, van de
vriendschappen die onderling ontstaan, van de momenten waarop het uiteindelijk toch lukt om iets
te bereiken, van de manier waarop nieuwe opgenomen worden in de groep enz…
Kijk en geniet mee!

Wat leeft er op het wad?
Breuken leren met echte
pannenkoeken, onderzoek
doen bij de tuintjes, je
eigen verhaal maken en
uitspelen over het thema
Eiland.
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Nieuwe landelijke Covid richtlijnen voor het onderwijs.
Kinderen met verkoudheidsklachten
Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts.
Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen. Bij koorts, benauwdheid of veel
hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich testen bij de GGD.
In quarantaine (thuisblijven)
In het basis- en speciaal (basis)onderwijs vervalt vanaf 20 september 2021 de quarantaineplicht
voor de hele klas. Bij 1 besmette leerling hoeft niet meer de hele klas thuis te blijven. Zijn er meer
besmettingen in een groep? Dan kan de GGD nog wel aanvullend advies geven. Waar nodig kan de
GGD de hele groep of klas het advies geven om thuis in quarantaine te gaan.

Rietzee shirts
Wij missen nog een aantal blauwe Rietzee shirts. Heeft u thuis nog shirts geef ze dan z.s.m. mee
naar school.

Handige timmervrouw – of man
We zoeken een ouder die voor ons een stevige bak met veilige klep kan maken waar we het buiten
speelmateriaal in kunnen opbergen bij de hoofdingang van de Slenk. Graag melden bij
r.middelbos@vcog.nl

Een prachtig sportief initiatief
Een ouder uit groep 6 heeft net als twee jaar geleden de kinderen van groep 6 uitgenodigd om met
zoveel mogelijk kinderen uit groep 6 de Plantsoenloop en/of de 4 Mijl te lopen. Als kindcentrum
steunen we dit mooie en bovenal sportieve initiatief.

Agenda:
•
•
•
•

Maandag 27 september: Opening nieuw IPC thema groepen 4 t/m 8
Woensdag 6 oktober: Opening Kinderboekenweek
Vrijdag 8 oktober: Kinderen vrij. Studiedag team (Visie en profilering)
Vrijdag 15 oktober: Sluiting Kinderboekenweek
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