Nieuwsbrief

11 september 2020

Jarigen van de week
In de komende weken zijn Rania uit groep 1-2B, Aarush uit groep 3-4, Destiny uit
groep 4-5, Eloïse, Eva en Teyona uit groep 5-6 en Anna uit groep 6-7 jarig. Wij
wensen jullie allemaal een heel gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!
Bijbelverhalen
Het thema ‘Respect’ staat de komende weken centraal. Respect krijgt in
dit thema op drie verschillende niveaus betekenis. ‘Respect man!’, zeg je
tegen iemand die respect verdient. Bijvoorbeeld omdat hij zich tijdens de
coronacrisis vol overgave heeft ingezet in de zorg. Of omdat zij een
bijzondere sportprestatie heeft geleverd, of veertig dienstjaren in het
onderwijs heeft volgemaakt. Respecteren houdt hier in: het erkennen
van een bijzondere prestatie.
Er is niet altijd een prestatie nodig: wij worden immers ook gevraagd om
respect te tonen voor de natuur, voor het monument op de Dam, voor
God en voor de Bijbel, voor de Koran en voor het leven. Al deze zaken
hebben vanuit en in zichzelf een waarde die een respectvolle houding
rechtvaardigt. Wij kunnen er niet zomaar wat mee doen. Respecteren
betekent hier het erkennen van een bijzondere waarde. Ten slotte
vragen wij van elkaar dat we regels respecteren. En daarmee bedoelen
we navolgen. Respecteren is hier autoriteit en gezag erkennen en
daarnaar handelen.
Respect zien wij, in verschillende betekenissen, ook terug in de
Bijbelverhalen over Mozes die met zijn volk onderweg is in de
woestijn. In de woestijn wordt het onderlinge respect al snel op de
proef gesteld. Het is een kwestie van ieder voor zich of samen met
elkaar. De Tien Woorden van God helpen het volk om telkens de
juiste keuze te maken. Het navolgen en respecteren van deze
regels betekent dat de waarde van relaties, van de waarheid en
van het leven erkend wordt.
Met miljoenen mensen samenleven zonder het met elkaar eens te
zijn, dat is een uitdaging. In dit thema willen we de kinderen een
levenshouding laten zien waarbij je juist vanuit een positieve
betrokkenheid met elkaar omgaat. Omdat mensen, dieren en
dingen betekenisvol en waardevol zijn voor jou en voor een ander.
Plannen m.b.t. afwezigheid leerkrachten en leerlingen
Deze week waren er voor het eerst leerkrachten en onderwijsassistenten afwezig i.v.m. milde klachten.
Gelukkig waren er invallers beschikbaar. Op dit moment worden er verschillende plannen opgesteld
m.b.t. de Coronamaatregelen en het uitvallen van onderwijspersoneel. Op deze manier proberen wij
enigszins voorbereid te zijn, mochten er veel leerkrachten thuis komen te zitten. Er wordt ook een plan
opgesteld m.b.t. het thuiswerken, zodra een leerling met milde klachten thuis komt te zitten. Zodra
deze plannen zijn opgesteld, worden zij voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Als
zij akkoord geven op de plannen, zullen deze met u gedeeld worden.
Koptelefoon
Voor het gebruik van de iPads en de Chromebooks in de klas vragen wij u om aan uw
kind of kinderen een koptelefoon met snoer mee te geven. Dit in verband met de hygiëne
en in het kader van zich verantwoordelijk voelen voor eigen spullen. Mocht de aanschaf
hiervan problemen opleveren, dan kunt u dit aangeven bij de betreffende groepsleerkracht.
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Plusklas
Vanaf week 40 zal de plusklas weer starten! Ik, juf Menke, mag de plusklas ook dit jaar gaan doen. Het
zal plaatsvinden op dinsdagochtend. De kinderen van de plusklas zullen om de week een hele ochtend
bij mij zijn, hierdoor kunnen wij op een leerzame manier werken aan mooie projecten. Ik ben druk
bezig met het uitwerken van het eerste thema en ik kijk er naar uit om met de kinderen te
starten. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor de plusklas, dan wordt u zo snel mogelijk op de
hoogte gesteld.
Medezeggenschapsraad
De eerste MR vergadering heeft weer plaats gevonden. Fijn te horen dat alle leerkrachten en kinderen
weer goed van start zijn gegaan. Vanwege Corona is het nog afhankelijk hoe de activiteiten binnen en
buiten de school gaan verlopen. Van deze ontwikkeling wordt de MR op de hoogte gehouden door de
directie. De gelden van het jeugdeducatiefonds worden goed gebruikt. Wat fijn dat wij hier als school
gebruik van kunnen maken. Ook is het goed te horen dat er een nieuwe coördinator is gevonden voor
het project van ICM-basis wat groep 8 gaat volgen. De school draait weer volop. Wij hopen als MR er
samen met de directie, leerkrachten, kinderen en ouders een mooi schooljaar van te maken.
Ouderraad
De werkzaamheden van de OR zijn door de Coronacrisis helemaal stil komen te liggen. Nu het nieuwe
schooljaar begonnen is, is er gelukkig iets meer ruimte en de eerste OR vergadering heeft op 2
september plaatsgevonden. De enthousiaste ouders willen het liefst gelijk weer
aan de slag, maar helaas zit dat er nog niet in. Wel is de commissielijst ingevuld.
Verder is er gesproken over de komende feesten en ook over het wel /niet
doorgaan van de fancy fair. De volgende vergadering zal daar een besluit over
genomen worden. Verder is de OR op zoek naar nieuwe leden: Aan het eind van
dit schooljaar verlaten een aantal ouders de OR. De ouders die vertrekken zijn
ouder van een kind in groep 8. Deze kinderen verlaten aan het eind van dit
schooljaar onze school en dat betekent ook dat er een einde komt aan het OR-lid
zijn. Dat betekent dat er ruimte vrijkomt om OR – voorzitter of OR-lid te worden.
Zoals iemand het laatst zo mooi zei: “De OR is er voor de ranja en de franja!”
Het is een leuke taak en geeft veel voldoening. De vergaderingen zijn ong. 1x per
5 weken op een avond. Overdag is het verlenen van hand en spandiensten bij de
verschillende activiteiten. Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitter Monique Oudman, een van de
huidige OR leden of bij juf Hanneke. Namens de OR, Hanneke Nienhuis
Kinderopvang
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang en heeft u opvang nodig in de herfstvakantie of tijdens de
studiemiddagen? Geef dit dan op tijd door aan de kinderopvang. U kunt dit doen via de mail van de
kinderopvang; kinderopvang.pittelo@ckcdrenthe.nl
De volgende gegevens moeten in de mail vermeld worden: de naam van het kind, de data en de tijden.
Ouder-kindworkshop
Vanwege de huidige Coronamaatregelen gaan de komende ouder-kindworkshop niet door. Wij hopen dit
op een later tijdstip weer op te mogen en kunnen pakken.
Agenda
Agenda
14-25 sept
29 sept
30 sept
9 okt
12-16 okt
22 okt
29 okt
30 okt
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Inhaal toetsweken CITO
Studiemiddag, kinderen vrij om 12.15 uur
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Spreekuur
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