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Belangrijke data voor november
U kunt veel belangrijke data en activiteiten vinden op Social
Schools en onze website. Om een overload aan informatie te
voorkomen zal ik me in de nieuwsbrief beperken tot de
belangrijkste data en de data passend bij de informatie.
3 november
9 november

Spetterende show van Mad Science,
wetenschap en techniek
Schoolfotograaf GEANNULEERD

19 november

STUDIEDAG (leerlingen vrij)

INLEIDING
De wintertijd is ingegaan en de decembermaand staat alweer
voor de deur. In overleg met de ouderraad zijn we reeds
gestart met het voorbereiden van de voor de kinderen altijd
zo bijzondere decemberfeesten. Dit is iets waar we zeker in
deze donkere en onzekere tijden aandacht voor willen
hebben.
De KOL-gesprekken zijn positief afgerond. Het is prettig u als
ouder/verzorger gesproken te hebben, hoewel onze voorkeur
uitgaat naar een live-gesprek op school.

Gelukkig hebben we elke dag nog les kunnen geven en
hebben we, zoals op meerdere scholen, nog geen groepen
naar huis hoeven te sturen vanwege invalproblematiek. Laten
we hopen dat we ook de komende weken samen goed
doorkomen.
Als team hebben we onze nascholing rondom het Expliciet
Directe Instructiemodel (EDI) hervat. We leren met én van
elkaar om ons onderwijs zo sterk mogelijk neer te zetten.
Een goede instructie is van grote invloed op het leren van de
kinderen.

WELKOM
In november starten Puck, Lindy en Jip in groep 1. We
wensen hen veel plezier op De Kerkewei!
We hopen u deze maand te kunnen informeren hoe we de
formatie bij de steeds groter wordende groep kleuters vanaf
januari 2021 gaan vormgeven.
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SINTERKLAAS EN KERST

voorgaande nieuwsbrieven hebben enkele stagiaires zich al
aan u voorgesteld. Deze keer de beurt aan juf Tessa.

Op vrijdagochtend 4 december vieren we
Sinterklaas op school. De Sint heeft
vooralsnog beloofd langs te komen om met
de kinderen een gezellige ochtend te
hebben. De werkgroep is al volop bezig
met de voorbereidingen. Er wordt rekening
gehouden met de geldende
coronamaatregelen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8
helpen de Sint een handje. Zij trekken lootjes en krijgen geld
om iets voor de ander te kopen. In de nieuwsbrief van
december vindt u meer informatie over het Sinterklaasfeest.

Hallo, mijn naam is Tessa en ik ben bijna
21 jaar oud. Op donderdag en (soms)
vrijdag, loop ik stage in groep 8.
Halverwege dit schooljaar zal dit groep 3
worden. Ik ben eerstejaars student aan
het Saxion in Deventer, waar ik de Pabo
deeltijd volg. Verder ben ik werkzaam bij
de Albert Heijn in Ootmarsum en in mijn
vrije tijd volleybal ik bij Set-Up. Ik woon
samen met mijn ouders, mijn zusje en
onze lieve hond in Ootmarsum.

We proberen ook een passende invulling
voor Kerst te vinden. Zoals u op de
kalender kan zien is de Kerstavond op
donderdag 17 december. Ook hierover
leest u meer in de volgende nieuwsbrief.

BELANGRIJK SOCIAL SCHOOLS
Zou u alstublieft uw beeldgebruikvoorkeuren in Social
Schools willen bekijken en waar nodig aanpassen? Dit is voor
ons van belang in verband met de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).

WIST U DAT
STAGIAIRES
We hebben dit jaar meerdere PABO-stagiaires op school
aangezien we als onderwijsgemeenschap opleider zijn. In de

-

We het belangrijk vinden dat kinderen in deze donkere
tijden zichtbaar zijn in het verkeer? Kinderen mogen
daarom bij meneer Murat een geel hesje halen.

