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Van harte gefeliciteerd!
Datum
7 dec
7 dec
13 dec
14 dec
16 dec
20 dec
20 dec

Groep
6
8
6
5
7
6
8

Naam
Aeden
Suus
Tycho
Iker
Tom
Noa
Boaz

Leeftijd
10
12
10
9
11
10
11

Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe!

Weer naar school!
Na een periode van lange afwezigheid, maar met thuisonderwijs, mogen bijna alle kinderen van de
groepen 6 t/m 8 weer naar school. We zijn heel blij ze weer op school te mogen ontvangen met hun
surprises, want er is nog een Sinterklaasfeest te vieren!

Zelftesten groepen 6 t/m 8
Op advies van het OMT wordt het advies voor preventief zelftesten uitgebreid. Voor leerlingen van
de groepen 6, 7 en 8 en ál het personeel op scholen geldt: twee keer per week thuis een
preventieve zelftest doen. Als de test positief is, gaat de leerling of het personeelslid (en de rest van
het huishouden) in quarantaine en laat zich testen in de GGD-teststraat. Dit dringende test-advies
geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Alleen voor mensen die korter dan 8 weken
geleden een coronabesmetting doormaakten, geldt dit testadvies niet.
De zelftesten worden mee naar huis gegeven. Er zullen dus geen zelftesten door school bij
leerlingen worden afgenomen.

Sinterklaas 2021
Helaas kon Sinterklaas niet bij zijn eigen feest zijn, maar dankzij
Filmpiet heeft hij iedere groep kunnen spreken via een
persoonlijke videoboodschap. Gelukkig waren de Pieten wel
aanwezig en hebben de kinderen heerlijk vermaakt. We kijken
terug op een geslaagde dag. Langs deze weg willen we de
ouderraad, Filmpiet en Gedichtenpiet bedanken voor hun hulp
en het prachtige gedicht voor alle medewerkers.

Film onderbouw
Omdat wij zo trots zijn op de kinderen en op ons onderwijs,
wordt er volgende week een promotiefilm gemaakt op IKC de
Rietzee. Deze film laat zien hoe de kinderen leren door te spelen
tijdens het speel- en werkmoment. Er komt van Viaa,
hogeschool in Zwolle, een officiële filmploeg. Zij gaan de beelden ook gebruiken voor de lessen aan
de PABO-studenten en voor hun eigen promotiedoeleinden.
Daarnaast wij willen ook graag aan (nieuwe) ouders laten zien hoe ons onderwijs wordt
vormgegeven in de onderbouw. Zodra de film klaar is, zullen we deze met u en de kinderen delen.
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Kerst 2021
Op gepaste wijze zullen we binnen de huidige mogelijkheden aandacht besteden aan Kerst op
donderdag 23 december. We doen dat deze keer in de eigen groep en onder schooltijd door het
Kerstverhaal te vertellen of te laten zien onder het genot van iets lekkers.

Activiteiten Kanjer
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