NIEUWSBRIEF-FEBRUARI-2022

DE GIELGUORDE
A G E N DA
7 FEBRUARI: STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN DE HELE DAG VRIJ
VA. 8 FEBRUARI: OUDERGESPREKKEN
18 FEBRUARI: RAPPORTEN MEE NAAR HUIS
19 T/M 27 FEBRUARI: VOORJAARSVAKANTIE

Afscheid Alex Peltekian
Onze onderwijsstichting (Gearhing) is sinds 1 januari
2022 gefuseerd met stichting Odyssee. Deze fusie gaat
ook gepaard met een nieuwe bestuursvoorzitter.
Daarom heeft Alex Peltekian afgelopen weken een
afscheidstour langs de scholen gedaan.

Splitsing kleutergroepen
Wij zijn dit schooljaar gestart met één kleutergroep.
Vanaf 7 maart gaan wij deze kleutergroep splitsen in
een groep 1 en in een groep 2. Groep 1 blijft in het
kleuterlokaal waar ze nu ook zitten en groep 2 krijgt
een nieuwe ruimte. Het oude magazijn is leeggehaald
en samen met de middenruimte van de onderbouw
wordt dit omgetoverd tot een multifunctioneel doe- en
ontdekatelier. In de voorjaarsvakantie gaan we
verbouwen en inrichten. Als het klaar is, delen we
natuurlijk foto's van het leerplein.
Juf Ria en juf Joukje gaan samen groep 1 draaien. Wij
zoeken nog een leerkracht die samen met Juf Simone
groep 2 wil gaan draaien. We hopen snel iemand te
vinden die zin heeft in deze uitdaging.

Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn voor zowel
jullie als ouders als voor ons als
leerkrachten een belangrijk moment.
Het liefst voeren wij die gesprekken dan
ook fysiek op school. We hebben hier
als team over gesproken en uiteindelijk
besloten om de gesprekken dit keer
online via teams te doen. Er zijn
gelukkig versoepelingen in de
coronamaatregelen, maar een besmette
leerkracht kan betekenen dat een klas
thuis komt te zitten omdat er nauwelijks
invallers beschikbaar zijn. Dat risico
durven we nog niet te nemen.
Op woensdag 2 februari vanaf 17.00 uur
kunt u zich via Parro inschrijven voor de
oudergesprekken.
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Brengen en halen
Een ouder attendeerde ons erop dat er
de laatste tijd veel auto's buiten de
vakken geparkeerd staan tijdens de
breng en haaltijden van school. Dit
kan leiden tot gevaarlijke
verkeersituaties.
De afspraak is dat de kinderen zoveel
mogelijk lopend naar school gaan.
Mocht u uw kind wel met de auto
brengen, wilt u dan uw auto in de
parkeervakken parkeren.
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Techniekmenu

De kinderen van groep 1,2 en 3 hebben
vorige week op school met verschillende
robots mogen experimenteren.
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Corona

De besmettingen lopen momenteel flink
op. Wij waarderen de open communicatie
hierover met jullie enorm en vinden het
erg prettig dat wij op de hoogte
gehouden worden van (mogelijke)
besmettingen. Wij hebben op school
genoeg testen liggen, mocht er een
positieve huisgenoot zijn dan stellen wij
het op prijs dat er elke ochtend een
zelftest afgenomen wordt voordat de
kinderen op school komen. Extra
zelftesten kunnen in dit soort gevallen
altijd aan de leerkracht van uw
kind(eren) gevraagd worden.
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