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Nieuws uit het team
Schoolwerk bij quarantaine
Binnen de school zien we dat deze week het aantal leerlingen in quarantaine lijkt te stabiliseren. Wij
hopen dat dit zo blijft en dat zoveel mogelijk leerlingen het onderwijs op school kunnen blijven
volgen. Voor de leerlingen vanaf groep 3 die thuis komen te zitten staat er werk klaar via ZuluConnect. De leerkrachten bespreken regelmatig even in de groep hoe de leerlingen dit werk online
kunnen vinden, zodat alle leerlingen daarmee aan de slag kunnen als ze in quarantaine komen te
zitten. Eventueel aanvullend schoolwerk wordt door de leerkracht georganiseerd tijdens de volgende
schooldag vanaf de melding. De leerkracht zal dan via een klasgenoot het schoolwerk thuis laten
brengen. Alle leerlingen kunnen dus meteen aan de slag en het extra werkt volgt dan via een
klasgenoot. Uiteraard hopen wij dat dit de komende tijd steeds minder nodig is.
Nieuwe collega
Afgelopen 1 december heeft onze collega Whierin afscheid genomen van onze school. In verband
met een verhuizing en zijn start aan de opleiding tot docent, heeft hij ervoor gekozen om een baan te
zoeken dichter in de buurt. Op een passende manier hebben wij afscheid van hem genomen en
wensen hem veel succes.
Gelukkig hebben wij in ons team op dit moment Diana Roos rondlopen, zij is een hele enthousiaste
student vanuit de opleiding onderwijsassistent. Zij gaf aan heel graag het werk van Whierin als
onderwijsassistent over te nemen op onze school. Wij zijn dan ook heel blij om te kunnen vertellen
dat Diana per 1 december het werk van Whierin voor het grootste deel heeft overgenomen. We
wensen Diana een hele goede tijd toe op onze school.
Belangrijke oproep tussenschoolse opvang
De afgelopen 18 maanden zijn er steeds meer ouders gebruik gaan maken van de tussenschoolse
opvang (tso). Binnen onze school kunnen we de opvang nu nog op een zeer prettige wijze
organiseren. De kinderen eten een broodje onder begeleiding van iemand vanuit Solidoe en daarna
biedt Solidoe een aantal activiteiten aan waaruit de kinderen dan kunnen kiezen.
Zoals u misschien ook in het nieuws heeft kunnen lezen, loopt de organisatie van de kinderopvang
ook tegen haar grenzen aan. De tussenschoolse opvang is ook een onderdeel van de kinderopvang in
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Nederland. Dit betekent concreet dat er op dit moment een tekort is aan medewerkers om de
tussenschoolse opvang op deze fijne manier vol te blijven houden.
Daarom deze oproep: Kent u iemand die het leuk lijkt om een aantal keer, of op invalbasis, in de
week te helpen bij de tussenschoolse opvang dan horen we dat graag. Iedereen vanaf 18 jaar is
welkom en per keer staat er een vergoeding van €13,- tegenover. Bij interesse kan er een mailtje
worden gestuurd naar tsodezon@solidoe.nl Wij hopen op veel reacties, zodat we de tussenschoolse
opvang voor alle kinderen op dezelfde fijne manier vorm kunnen blijven geven.

Kerst
Kerst andersom
Met de huidige maatregelen kiezen wij als school niet voor een kerstdiner. Gelukkig vieren we dit
jaar de kerst wel in het ‘donker’ op school. Op vrijdag 24 december om 8.30 uur start het kerstontbijt
in de eigen klas die er met lichtjes en mooi gedekte tafels helemaal kerstwaardig uitziet. Ieder kind
komt mooi gekleed en neemt zijn/ haar eigen feestelijk kerstontbijt mee naar school. Denk hierbij
ook aan drinken. We maken er een sfeervol samenzijn van!

Kerststukje maken
De groepen 3 t/m 8 maken in de week van 20 december een kerststukje in de klas. Door de
Ouderraad wordt het kerstgroen, oase en bakjes aangeleverd. De leerlingen nemen maandag 20
december zelf kerstversiering voor het kerststukje mee. Per groep worden deze kerstversieringen
gedeeld met elkaar.

Instroomgroep en nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie gaan we starten met een instroomgroep, waarin alle kinderen die 4 jaar worden
plaats nemen. Voor deze groep hebben wij de bezetting rond kunnen krijgen voor de maandag,
dinsdag en woensdag. We zijn in afwachting ook dit ook voor de rest van de dagen gaat lukken. De
groep gaat gedraaid worden door Juf Marijn en Juf Vanessa. De overige dagen worden de leerlingen
voor nu onderverdeeld in de andere 3 kleutergroepen.
De volgende leerlingen heten wij vanaf januari hartelijk welkom bij ons op school:
- Brent van der Schinkel, Marijse Hoogenboom, Felix Wörpel, Neva Kooijman, Bay van den
Burgt en Sev Vieillard.
Náell Bendanon start na de kerstvakantie in groep 2 van 1/2C bij Juf Vanessa en Juf Ashley.
Wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school.

Ouderraad bedankt!
Langs deze weg willen we toch nog onze Ouderraad in het zonnetje zetten.
Zij verrichten een hoop werk ‘achter de schermen’ voor onze kinderen. Dankzij de inzet van de
Ouderraad hebben wij met de leerlingen een mooi Sinterklaasfeest kunnen vieren. Ook hebben zij de
gehele school eerst in Sintsfeer gebracht en gelijk daarna in kerstsfeer. Namens het team en alle
leerlingen willen wij de Ouderraad daarvoor bedanken!
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Nieuws uit groep 4B
Wat waren we blij dat de Sint en Pieten woensdag
op school kwamen! De Pieten waren erg leuk en
Sidney mocht zelfs de staf van Sint vasthouden! We
mochten allerlei vragen stellen. Nu weten we dat
Sint "heel oud+ 1 " is. Dat hij met zijn ring de deuren
open kan maken. En we zijn nog veel meer te weten
gekomen. Ons optreden "Piet ging uit fietsen" ging
echt top! We kregen allemaal een leuk cadeau en
een zak pepernoten. We waren echte bofkonten!
In de klas hebben we afgelopen weken allerlei
sinterklaas activiteiten gedaan. Zo hebben we geknutseld, spelletjes gedaan en
verhaaltjessommen gemaakt over Sint en Pieten. Verder
hebben we met pepernoten keersommen gemaakt! We weten
nu dat een keersom hetzelfde is als een lange optelsommen.
Zo tekende iemand 3 groepjes, legde er 5 pepernoten in. Dus 5
+ 5 + 5 is hetzelfde als 3 groepjes van 5. Dus 3 x 5 = 15
pepernoten! Aan het einde van de les mochten we de
pepernoten lekker opeten! We hebben ook een eigen verhaal
gemaakt over "Sint is lui". Het werden mooie verhalen! En de
zinnen klopten allemaal met aan het begin een hoofdletter en aan het eind een punt. Wat
hebben we weer genoten van deze sinterklaas periode!

Nieuws uit groep 6
Groep 6 heeft tijdens de schrijfles kerstkaarten geschreven. Vanuit de Kerstgedachte zijn we
deze gaan bezorgen bij mensen waarvan de kinderen denken dat ze wel een mooie kaart
kunnen waarderen. Het werd een vrolijke wandeling door de hele Kwakel, waarbij we door
de mensen van de jeu de boules baan in de Wilgenhof zelfs nog getrakteerd werden op een
koekje.
Groep 6 wenst iedereen alvast heel vrolijke feestdagen!
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Studiedag
De eerstvolgende studiedag voor het team is op woensdag 2 februari 2022.
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag.

Buurtgezinnen
Herken je dat? Soms lijkt alles tegen te zitten. Problemen stapelen zich op in je gezin en
worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan
lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te
besteden. Of aan jezelf. Dan kan een steungezin in de buurt een uitkomst zijn. Een gezin
waar jouw kinderen regelmatig welkom zijn, zodat jij op adem kan komen. Buurtgezinnen is
er voor alle gezinnen met kinderen in alle leeftijden, die om wat voor reden dan ook,
behoefte hebben aan steun bij de opvoeding. En die geen familie, buren of vrienden in de
buurt hebben, waarop ze een beroep kunnen doen.
Steungezin worden is ook een optie. In de folder die we als bijlage hebben toegevoegd kunt
u alles lezen over hoe buurtgezinnen werkt en bijvoorbeeld ook over hoe u steungezin kunt
worden.

Kerstvakantie
De kerstvakantie start op maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari. We starten het jaar 2022 op
school op maandag 10 januari 2022. We hopen dat iedereen kan
genieten van een welverdiende en gezonde vakantie!

Eerstvolgende nieuwsbrief
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 14 januari 2022.

Extern aangeleverd: 1) door de Bibliotheek
Ook tijdens de donkere dagen van december staat de bibliotheek voor je klaar! In
onze nieuwsbrief vind je de laatste nieuwtjes, leukste activiteiten en nieuwste
boekentips. Klik hier op de link
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-deleesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign=Zo
n
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