Delft, 4 december 2020

Aan de ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief stel ik u graag op de hoogte van de nieuwtjes binnen de school.
In de periode van de herfstvakantie tot nu zijn er meerdere malen mensen van het personeel
getest op het corona virus maar alle testen hadden gelukkig een negatieve uitslag. Wel zijn er
een aantal personeelsleden geweest die in quarantaine moesten waardoor er ook sprake is
geweest van 1 dag lesuitval in groep Aarde.
Bij vervanging van leerkrachten hebben we zoveel mogelijk gezorgd voor bekende gezichten
voor de groep en daar zijn we tot nu toe goed in geslaagd.
De komende twee weken gaan wij bekijken hoe de personele invulling er vanaf januari gaat
uitzien. Juf Jennifer gaat met zwangerschapsverlof en er zijn nog een aantal wijzigingen. De
algemene zaken worden vermeld in de volgende nieuwsbrief. Is er een wijziging voor de groep
van uw kind daar krijgt u daar een brief over.
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de afronding van de verbouwing van de jonge kind
vleugel. Na de kerstvakantie hopen we te starten in het verbouwde deel van het gebouw.
Groep Aarde zal er zijn intrek gaan nemen en er zal een tweede kleuterlokaal worden ingericht.
De afgelopen 2 weken was het in de school een Sintdrukte van jewelste! Er was pietengym, een
pietencircuit en vandaag kwam zelfs de Sint. Er was zelfs een schatkamer op school. Toch een
beetje gewoon voor de kinderen in een ongewone tijd. Via de Social Schools heeft u een beetje
mee kunnen genieten van de pret.
De komende 2 weken staan in het teken van de kerst. Vanmiddag is de school al in kerstsfeer
gebracht. Het zal dit jaar wel anders zijn, wij missen de ouders in de school en daardoor is het
niet helemaal compleet. Voor de kinderen hopen wij er toch een mooie periode van te maken.
De internbegeleiders en de unitcoördinatoren zijn bezig met groepsbezoeken voor begrijpend
luisteren en begrijpend lezen. De directie bezoekt de groepen in het kader van het
kwaliteitsbeleid.
De leerkrachten analyseren en duiden samen de toetsresultaten van de kinderen.
Als team hebben we op de studiedag ons verdiept in taakwerk en hoe wij dit aanbieden aan
onze leerlingen.
Op een woensdag bij het naar huis gaan hebben we een onverwachte ontruiming geoefend
doordat het brandalarm afging. Er bleek niets aan de hand alleen wilde het brandalarm niet
meer uit wat niet zo handig was. Gelukkig gingen de kinderen naar huis en hadden die er geen
last van.

De schoolverlaters hebben hun eerste toetsen gemaakt en zijn ook al op bezoek geweest bij het
voortgezet onderwijs.
Jinc is in de school geweest en de leerlingen hebben kennis kunnen maken met beroepen.
De bovenbouw heeft deze periode technieklessen van meester Ton.
De onderbouw heeft capoeiralessen en muzieklessen gehad.
Ondanks de rare tijd weten we gelukkig voor de kinderen het zo normaal mogelijk te laten
gaan. Met de communicatie via Social Schools hopen wij u goed op de hoogte te houden van de
zaken die spelen in de groep.
Indien u vragen over deze nieuwsbrief heeft kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Sonja van Gog
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