Nieuwsbrief 4 - november 2021

CORONA MAATREGELEN
Vrijdagavond 12 november heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd. Voor nu hebben deze weinig
invloed op het basisonderwijs, de huidige richtlijnen blijven gelden. Wel zien we dat de besmettingen in heel
Nederland flink oplopen. Uiteraard bekijken wij op school welke maatregelen we extra kunnen nemen om de lesdag
zo veilig mogelijk te laten verlopen en het aantal contacten te beperken. Wat gaan we in elk geval (weer) doen:
Basisafspraken
Eigenlijk zijn ze nooit weggeweest, we vragen extra alertheid van iedereen op de naleving van de regels omtrent
hygiëne:
● Was regelmatig de handen;
● Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
● Gebruik papieren zakdoekjes die direct daarna weggegooid worden;
● Geen handen schudden;
● Ventileren.
Overige maatregelen:
● Oudercontact is voornamelijk online/telefonisch. U kunt alleen op afspraak de school in. Hierbij vragen wij u
om alert te zijn op klachten. Heeft u klachten, verzet uw afspraak;
● In school vragen we u een mondkapje te dragen;
● Alleen externen in school ten behoeve van onderwijs. Wij vragen hen een mondkapje te dragen en zo weinig
mogelijk door de school te lopen;
● Volwassenen houden 1,5 meter afstand;
● Is uw kind jarig en trakteert hij/zij op school? Dan graag (vanuit de winkel) voorverpakte traktaties.
● Peuterochtenden gaan voorlopig niet door.
Testen
Het huidige GGD advies is dat een leerling thuis blijft wanneer er in het gezin/de woonsituatie corona heerst of
wanneer een leerling in nauw contact is geweest met iemand die corona heeft. De leerling blijft thuis, laat zich na 5
dagen testen en wanneer de test negatief is mag hij/zij weer naar school. Het algemene advies is om regelmatig een
zelftest te doen. Als er lichte klachten zijn kunt u testen bij de GGD of bij de snelteststraat aan de Klevering 5 in Delft,
voor kinderen kost dit €18,00 contant. De openingstijden zijn:
maandag, dinsdag, woensdag

08.00 - 11.00 uur en 16.30 - 19.00 uur

donderdag en vrijdag

08.00 - 19.00 uur

zaterdag

09.00 - 18.00 uur

zondag

12.00 -19.00 uur

Wilt u school op de hoogte houden van de testuitslag?
Wilt u bij het ziekmelden van uw kind ook de reden melden? Als er namelijk veel kinderen verkoudheidsklachten
hebben is het advies tegenwoordig anders dan dat er buikgriep heerst. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een
beslisboom, deze kunt u gebruiken als niet weet wat te doen. Natuurlijk kunt u ook advies vragen aan de GGD.

SINTERKLAASVIERING
Hij komt er dan toch echt bijna aan! Sinterklaas… Op 3 december zal hij de Rembrandtschool een bezoek
brengen. De kinderen vieren het Sinterklaasfeest allemaal met hun eigen klas. Vanwege de
ontwikkelingen rondom corona is er geen aankomst buiten.
Op 3 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Gaat uw kind op vrijdag naar de BSO, wilt u deze dan
zelf inlichten?

KERSTVIERING
Ook de kerstviering willen we, voor de kinderen, zo veel mogelijk door laten gaan. Woensdag 22 december is ‘s
avonds het kerstdiner. Hoe het diner dit jaar precies zal verlopen hoort u binnenkort van de kerstcommissie.
Vrijdag 24 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie. Deze dag zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.
Gaat uw kind op vrijdag naar de BSO, wilt u deze dan zelf inlichten?

GETAL & RUIMTE
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode: Getal en Ruimte junior. We zijn ontzettend blij met de
nieuwe rekenmethode en zien veel voordelen. Per week wordt er aan één doel gewerkt en er zijn veel differentiatie
mogelijkheden.
Zoals u weet kunt u in het ouderportaal de toetsen inzien. Omdat we in een overgangsfase zitten tussen Pluspunt en
Getal & Ruimte, kunt u als ouder afwijkende cijfers tegenkomen bij de rekentoetsen. We verwachten dat vanaf
februari de cijfers in lijn zijn met wat u van uw kind gewend bent.

SCHOOLFRUIT
Sinds afgelopen week krijgen alle kinderen drie keer in de week schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag
wordt de leerlingen verschillende soorten groenten en fruit aangeboden. Via www.euschoolfruit.nl kunt u zich
aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo kunt u op de hoogte blijven welke soorten groenten en fruit wij geleverd krijgen
van onze leverancier Fruitbedrijf Uijttewaal. Mocht uw kind toch iets anders mee willen geven op woensdag,
donderdag of vrijdag kies dan ook voor fruit.
We zouden het fijn vinden als u ook op maandag en dinsdag uw kind fruit meegeeft als tussendoortje. Wilt u toch
een keer een koekje meegeven, dan graag een koekje zonder chocolade.

KINDERCOACH

Heeft uw kind moeite om emoties te uiten? Is uw kind weleens onzeker, verlegen, boos of heeft het
een vol hoofd? Als ouder herken je vast bepaalde dingen, of kom je lastige situaties tegen en ben je
soms zoekende naar wat werkt. Daar kan ik u bij helpen!
Mijn naam is: Anita van der Ven en ik ben leerkracht in groep 6/7. Daarnaast volg ik de opleiding tot
kindercoach en in februari hoop ik mijn diploma in ontvangst te mogen nemen. Voor mijn opleiding
ben ik op zoek naar één of twee kinderen (uit groep 1 t/m 5) die ik mag coachen. Dit zal gaan om
drie kindercoach sessies en hier zullen geen kosten aan verbonden zijn. De kindercoach sessies
zullen op school plaatsvinden waarbij we samen kijken naar een geschikt moment. Mocht ik
meerdere aanvragen krijgen, dan maak ik een selectie op basis welke hulpvraag bij mijn opleiding
past.
Samen met u als ouder bekijken we wat helpend is en zoeken we daarbij een manier die aansluit bij uw kind. Door
creatieve oefeningen, spelletjes, gesprekken en met verschillende materialen werken we op een leuke manier aan
de doelen. De missie van mijn kindercoach opleiding is: De wereld een beetje mooier maken en daar blije en
ontspannen kinderen in zien. Daar word ik enthousiast van en ik wil graag mijn steentje aan bijdragen.
Wilt u uw kind aanmelden voor de coaching stuur mij dan een mail. Mijn mailadres is: a.vanderven@scodelft.nl

KINDERSTRALEN
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de nieuwsbrief van Kinderstralen.

VRIJE DAGEN & VAKANTIE
Vrije middagen 2021
vrijdag
vrijdag

3 december: alle kinderen om 12.00 uur vrij
24 december: alle kinderen om 12.00 uur vrij

Studiedagen 2021-2022:
vrijdag
maandag
vrijdag
donderdag

10 december 2021
24 januari 2022
1 april 2022
16 juni 2022

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022:
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag + Pasen
15 t/m 18 april 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart
26 en 27 mei 2022
Pinksteren
6 juni 2022
Zomervakantie
8 juli t/m 19 augustus 2022

