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VOORWOORD
Inmiddels zitten we alweer in december, wederom een
december waarin de gebruikelijke festiviteiten anders lopen
dan wij graag zouden willen. Afgelopen vrijdag hebben wij
in aangepaste vorm bezoek van de Sint gehad; zonder
grote intocht en allemaal op gepaste afstand. Het was een
echte feestdag, ook voor de groepen 5/6 en 7/8. Omdat
vanwege de afwezigheid van een aantal kinderen de
surprises nog niet door konden gaan hebben zij een ander
programma gedraaid.
Nu zitten we in de periode tot aan Kerst, in de komende
weken besteden we aandacht aan het project ‘Geef licht’.
In de klas en tijdens de aangepaste adventsvieringen
luisteren we naar de verhalen en praten en zingen we
hierover. En we werken ook aan een kerstmusical die wij u
digitaal willen aanbieden. Op dit moment is nog niet zeker
in welke vorm we de viering op school met de kinderen
kunnen houden. We weten al wel dat we de viering onder
schooltijd zullen houden.

Geplande
evenementen
23-12-2021
Kerstviering (onder
schooltijd)
27-12-2021
Start kerstvakantie
7-1-2022
Einde kerstvakantie
19-1-2022
Studiedag; alle kinderen vrij

Verderop in deze Infopost vindt u verdere informatie over
een aantal wijzigingen ten aanzien van de
coronamaatregelen. In de afgelopen periode hebben de
ontwikkelingen zich in een rap tempo opgevolgd. Hopelijk
wordt het in de komende periode wat dat betreft wat
stabieler.
Met vriendelijke groet,

Joris van Veen
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Coronamaatregelen; een aanvulling
Vorige week bent u geïnformeerd over de verschillende nieuwe en aanvullende
maatregelen binnen het onderwijs. Aan het eind van afgelopen week zijn er wat
wijzigingen/aanvulling bijgekomen. De beslisboom is bijgewerkt en het
‘snottebellenbeleid’ heeft een aanvulling gekregen. Eerst was de regel dat
kinderen ook met milde verkoudheidsklachten thuis moesten blijven en bij een
negatieve PCT-test weer naar school mochten komen. Vanaf 3 december volstaat
een negatieve zelftest om toch naar school te mogen. Onder milde klachten
verstaan we: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en toe hoesten en
verhoging tot 38 graden.
Let op voor het mogen verlaten van een quarantaine volstaat een zelftest niet, dit
kan uitsluitend middels een PCR-test bij de GGD.

Spaaractie 'Geef Licht'
Tot de kerstvakantie sparen wij voor het
project 'Geef Licht'. Kerk in actie geeft
hulp aan vluchtelingen die op Lesbos
aankomen. Zij ontvangen een pakket
voor eerste levensbehoeften, met een
slaapzak, hygiëneartikelen, kleding en
indien nodig medicijnen of
babyvoeding. Kinderen kunnen lessen
wiskunde, Engels en Grieks volgen. In
Athene krijgen vluchtelingengezinnen voedsel- en hygiënepakketten. Wij als school
willen hier graag aan bijdragen met uw hulp. Vanaf morgenochtend 6 december
zal er elke maandag tot aan de kerst een spaarpot langs de klassen gaan om geld
in te zamelen. Voor 17 euro krijgt een vluchtelingengezin een maandelijks
voedselpakket. Hoe mooi zou het zijn als we zoveel mogelijk gezinnen kunnen
steunen met uw hulp! Zo leren we onze kinderen al op een jonge leeftijd om te zien
naar elkaar en mogen we een lichtpuntje zijn in deze donker tijd! Doet uw kind mee?

TSO-hulp
In een voorgaande Infopost hebben wij een
oproep gedaan voor extra hulp bij de TSO
op maandag, dinsdag en donderdag vanaf
februari. Wij zijn nog steeds op zoek naar
vaders/moeders, ooms/tantes, opa’s/oma’s
die ons tegen een vergoeding willen
ondersteunen. Het gaat om hulp bij het eten
met kleuters en eventueel het lopen van
pleinwacht zodat de leerkrachten aan hun
pauze toe kunnen komen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Joris
van Veen.
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Kwink-slag december-januari
Deze maanden besteden we extra aandacht aan de Kwink-slag: positief
communiceren.
Bij deze techniek leren de kinderen positief communiceren en wordt
vriendelijk taalgebruik gestimuleerd. De kern van de techniek zit in het bewust kiezen
voor positieve communicatie. En leerlingen leren zowel positieve als negatieve
patronen herkennen.
We zetten deze in na negatieve communicatie en ter preventie in gestuurde
situaties vanuit de methode. De vogels kalkoen en condor staan symbool voor
verschillend gedrag. Door condor als hulpmiddel te gebruiken leert een kind hoe
positief communiceren er concreet uit ziet.

poster onderbouw

poster bovenbouw

We hanteren voor de hele school de volgende stappen voor positief
communiceren:
Doe je als condor, dan
… neem je afstand en denk je na voordat je
spreekt.
… benoem je wat er gebeurt.
… blijf je vriendelijke.
… houd je rekening met de gevoelens van een
ander.

Doe je als kalkoen, dan
… begin je met praten voordat je nagedacht
hebt.
… zeg je wat jij vindt.
… interesseren de gevoelend van de ander jou
niet.
… gebruik je woorden als nooit, altijd, telkens en
vaak.
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Afsluiting Ds D.A. van den Boschstraat
Maandag 13 december is de Ds D.A. van den Boschstraat afgesloten voor autoverkeer. Zie
onderstaande foto (aangeleverd door BAM Telecom) voor de omleiding.
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