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Nieuws uit het team
Het nieuwe jaar is gestart! We zijn blij dat we onze leerlingen weer op school mogen ontvangen en
wensen iedereen een mooi en leerzaam 2022. Een bijzonder welkom aan de leerlingen in De
Berengroep, die voor het eerst op school zijn geweest deze week.
Nieuwe collega
Sinds de kerstvakantie hebben wij een nieuwe collega op onze school. Reinout Jong is als zijinstromer werkzaam in groep 5B. Wij heten hem van harte welkom en wensen meester Reinout een
hele gezellige en goede tijd toe op onze school.

Rapporten
Op vrijdag 4 februari worden de rapporten meegegeven.
Geeft u de rapportmappen die u thuis heeft staan, binnenkort mee aan uw kind? Het is handig als de
mappen uiterlijk 28 januari weer op school zijn.
Op woensdag 9 februari en maandag 14 februari staan de rapportgesprekken gepland. Deze
gesprekken gaan door. Op dit moment weten wij nog niet in welke vorm deze gesprekken plaats
zullen vinden (digitaal of live). Dit in verband met de coronamaatregelen. We zullen u per mail op de
hoogte houden hierover.
Van woensdag 2 februari tot en met vrijdag 4 februari kunt u zich voor een gesprek inschrijven via
onze website. Op www.basisschooldezon.nl vindt u rechtsboven een groene knop met de tekst
[Oudergesprekken inplannen]. Na de inschrijving ontvangt u een automatisch gegenereerde
bevestiging van uw inschrijving per mail. Bij groep 6, 7 en 8 is uw kind ook aanwezig bij het gesprek.
De leerlingen van groep 8 krijgen bij deze gesprekken ook hun eindadvies, zij worden hier nog nader
over geïnformeerd.
Als u meerdere kinderen op school heeft, houdt u er dan rekening mee dat u tenminste 10 minuten
vrijhoudt tussen de gesprekken waarvoor u zich inschrijft. Op die manier kunnen we de uitloop zo
klein mogelijk houden.
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Coronamaatregelen
In onze mail over de heropening van de school, hebben wij ook uw aandacht gevraagd voor de
huidige maatregelen die op onze school van toepassing zijn.
De belangrijkste aspecten hiervan zijn:
• We besteden aandacht aan de hygiëne op school.
• We vragen leerlingen vanaf groep 6 en volwassenen in de school een mondkapje te dragen.
• We vragen leerlingen en leerkrachten om thuis 2x per week preventief te testen. De zelftests
worden verstrekt via school.
• Ouders komen in principe niet in de school. Afspraken gaan digitaal door. Ouders en
leerkrachten spreken elkaar hierdoor wellicht minder. Schroom niet om als u vragen heeft
contact op te nemen.
• We volgen de richtlijnen voor quarantaine van de GGD.
Als school proberen wij u zo goed mogelijk mee te nemen in de richtlijnen die wij moeten volgen.
Regelmatig zijn er persmomenten waarop soms weer nieuwe richtlijnen naar buiten worden
gebracht. Mochten er wijzigingen zijn, dan zullen we u hier uiteraard over informeren.

Nieuws uit groep 1/2B – Winter in de kikkergroep
Het winterseizoen is aangebroken en hoewel we nog geen sneeuw
hebben gezien in De Kwakel en omstreken, is dit toch waar we veel over
leren de aankomende tijd. Bij het thema winter gaat het over het weer,
de temperatuur, de natuur in de winter en hoe je je het beste kunt
kleden. We hebben al zomerkleding en winterkleding gesorteerd en
besproken wat het verschil dan is tussen die twee. Met een warme jas,
een muts, sjaal, wanten of handschoenen aan is het ook in de winter
heerlijk om buiten te spelen.
We zingen over sneeuw, hebben gezien dat sneeuwvlokken eigenlijk
bestaan uit allemaal kleine sneeuwsterren, dat je er sneeuwballen mee
kunt maken of een sneeuwpop. Ook leren we dat water bevriest en het
ijs wordt.
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Een zeer toepasselijk
boek bij het thema
winter en bij de
kikkerklas is: Kikker en
de kou!

We vertellen en spelen het
verhaal na in onze eigen
kikkerhoek! De hoek is
ingericht met ijs, sneeuw,
schaatsen, een warme trui,
een sjaal, een bed, een
breiwerk, stoelen en een
haardvuurtje. Veel spullen
komen bij de kinderen thuis
vandaan en zorgen ervoor
dat het rollenspel helemaal tot leven komt. Het winterseizoen is in onze kikkergroep beslist geen
saaie periode!

Nieuws uit groep 5A
De kerstvakantie zit er weer op en de school is weer begonnen. Voor de kerstvakantie heeft groep 5A
het 2e thema: Ik hou van Holland van Blink afgerond. Ook deze keer sprak het thema de kinderen
weer enorm aan. Tijdens deze lessen hebben ze onder andere informatie gekregen over typische
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Hollandse dingen, de Big Five van Nederland (het edelhert, de ree, de bever, de zeehond en het wilde
zwijn), een stukje geschiedenis
over de VOC en over beroemde
schilders als Rembrandt en Jan
Steen. Met deze informatie
moesten ze aan de slag om een
spel te maken in het format van Ik
hou van Holland. De kinderen
kwamen met fantastische ideeën.
Spelletjes als ‘trappetje op,
trappetje af’, ‘Edelhertje prik’, ‘het
vragenspel’ met een vragenronde
waarbij je op tijd moest
antwoorden voordat de wekker in
de doos af ging werden fanatiek
gespeeld. Hieronder een impressie van de leerzame en gezellige ochtend.

Studiedagen
De eerstvolgende studiedag voor het team is op woensdag 2 februari 2022.
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag.
De daaropvolgende studiedag is vrijdag 18 februari 2022, dit is de vrijdag voor de voorjaarsvakantie.
Ook deze dag zijn alle leerlingen vrij.
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Luizencontrole
Omdat er op dit moment geen ouders in de school komen, kan de luizencontrole helaas niet
doorgaan. We hopen dat u zelf thuis hierop extra alert wilt zijn.

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen ligt aardig vol. Mist u iets? Laat uw kind dan eens langslopen om
te zoeken. In principe wordt de bak voor elke vakantie weer leeggeruimd.
We zullen de spullen uitstallen op de ‘zon-tafel’ bij de hoofdingang, dan kan uw kind bij het
langslopen even kijken of er iets van hem/haar bij ligt.

Eerstvolgende nieuwsbrief
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 4 februari.
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