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Agenda:

4 november Nationaal Schoolontbijt
5 november Kerkbezoek groep 6
10 november voortgangsgesprekken
11 november voortgangsgesprekken
16 november Week tegen Kindermishandeling
18 november zwemtoernooi  afgelast
27 november Nieuwsbrief
Maandelijks wordt u doormiddel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder interessant of
belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website.
Corona update
Helaas hebben we met zijn allen nog steeds te maken met corona. De besmettingen lopen nog elke dag op en ook binnen onze
school hebben we te maken met de gevolgen hiervan. We merken dat veel ouders ons direct informeren op het moment dat ze te
maken hebben met corona binnen het gezin. Het is fijn dat we hierin goed samenwerken en op die manier de school steeds beter
corona-vrij kunnen houden.
Wij doen ons uiterste best om opvang te verzorgen op het moment dat er een leerkracht uitvalt. In sommige gevallen zal dit niet
altijd lukken. Dan zijn we helaas genoodzaakt een andere oplossing te zoeken. Wij doen ons best om u tijdig te informeren
wanneer de leerkracht van uw kind afwezig is. Wanneer u vragen heeft of zich zorgen maakt laat het ons weten, samen komen we
er vast uit!
Themaweken wereldgodsdiensten:
Van maandag 26 oktober t/m vrijdag 6 november wordt er in de hoogste groepen gewerkt rondom het thema
‘Wereldgodsdiensten’. Aan de hand van speciale leskoffers wordt in elke groep een godsdienst belicht en besproken. Aan het eind
van deze lessen wordt het project afgesloten met een bezoek van of aan het gebedshuis.
Groep 5: Jodendom >
Het bezoek aan de synagoge wordt in het voorjaar van 2021 gepland i.v.m. corona
Groep 6: Christendom >
De leerlingen van groep 6 bezoeken op donderdag 5 november de Lambertuskerk. Ze krijgen hier een rondleiding en ze hebben de
mogelijkheid om hun vragen te stellen aan Eva. Zij is de identiteitsmedewerker van de RVKO en kan de leerlingen alles vertellen
over de rituelen en gebruiken in de kerk.
Groep 7: Islam >
Vrijdag 30 oktober bezoekt groep 7 de Otmane moskee. Zij zullen in de moskee een rondleiding krijgen van de Imam. Hij kan de
leerlingen alles vertellen over de rituelen en gebruiken van de Islam.
Groep 8: Hindoeïsme >
De leerlingen van groep 8 brengen op woensdag 4 november een bezoek aan de tempel op de Teilingerstraat in Rotterdam Noord.

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 4 november is het Nationaal Schoolontbijt. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we het ontbijt niet plaats laten
vinden zoals we dat normaal doen. Vandaar dat we dit ontbijt dit jaar iets anders aanpakken. Vooraf aan het ontbijt worden de
broodjes al klaargemaakt. Hierbij houden we rekening met alle hygiëne voorschriften en maatregelen vanuit het RIVM. Elke klas
ontvangt een schaal met voorgesmeerde broodjes en deze zullen in de klas opgegeten worden.
De leerlingen hoeven op woensdag 4 november dus niet thuis te ontbijten. Het is niet nodig om bord, beker en bestek mee te
geven. De leerlingen ontvangen de benodigde materialen van school.
Voortgangsgesprekken
Op dinsdag 10 en woensdag 11 november vinden de voortgangsgesprekken plaats met de leerkracht van uw kind. Vanwege
de coronamaatregelen kunnen de gesprekken niet op school plaatsvinden. We zullen daarom alle gesprekken online voeren. U kunt
vanaf woensdag 4 november via Parro een tijdstip uitkiezen voor het gesprek met de leerkracht. De leerkracht van uw kind zal u
een bericht sturen via Parro met de uitleg van het inplannen van een gesprek. Per mail ontvangt u voor aanvang een link naar MS
Teams via deze link kunt u online deelnemen aan het gesprek.
Vreedzame school
Een belangrijk speerpunt van de Vreedzame School is de bemiddeling van mediatoren bij conflicten. Vorig schooljaar hebben wij
hier voor het eerst gebruik van gemaakt. Dit schooljaar hebben we zes leerling mediatoren uit groep 7 en zes leerling mediatoren
uit groep 8. De afgelopen weken hebben de mediatoren een training gevolgd waarin ze geleerd hebben hoe je als mediator kan
helpen bij het oplossen van een conflict. Onder leiding van juf Michelle en juf Kristel hebben de leerlingen hiermee geoefend en we
kunnen met trots zeggen dat alle 12 leerlingen geslaagd zijn voor de training!
Volgende week ontvangen zij hun diploma en zullen zij zich voorstellen aan alle leerlingen en ouders. Hoe ze dit gaan doen houden
we nog even geheim!

Naschools aanbod
In navolging van de zomercampus is er in de herfstvakantie een herfstcampus georganiseerd. Groot verschil met de zomercampus
is dat we tijdens de herfstcampus actief bijles hebben gegeven op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. We
merken dat dit, mede door de sluiting van de school tijdens de coronaperiode, erg hard nodig is. We willen deze bijlessen daarom
voortzetten. Leerlingen van groep 4 t/m 7 kunnen zich vanaf maandag opgeven voor extra lessen op woensdagmiddag van 12.30
uur tot 14.30 uur. Deze lessen worden door de school bekostigd vanuit een speciale subsidie waar ook de zomer- en herfstcampus
van betaald zijn.
Bij de aanmelding wordt ervan uit gegaan dat de kinderen elke woensdag aanwezig zijn. Vanwege beperkte plaatsen zullen de
leerkrachten samen met de intern begeleiders bekijken welke leerlingen er deel kunnen nemen aan de bijlessen. Maandag krijgen
de leerlingen uit groep 4 t/m 7 een brief mee om zich aan te melden, deze moet uiterlijk vrijdag 6 november ingeleverd zijn bij de
leerkracht.
Voor de leerlingen van groep 8 komt er een speciaal aanbod. Hiervoor hebben wij een aparte subsidie aangevraagd en we hebben
vandaag te horen gekregen dat deze subsidie is toegekend. De leerlingen en ouders van groep 8 ontvangen eind volgende week
een bericht over het extra aanbod.

