Vrijdag 10 december 2021

Week 49

Agenda
Datum

Omschrijving

Maandag 13 december

Derde advent

Maandag 20 december

Vierde advent

Donderdag 23 december

Kerstspel

Vrijdag 24 december

Kerstviering

Week 52 en week 1

Kerstvakantie

Maandag 10 januari

Weer naar school

Zaterdag 15 januari

Klusdag

Opmerkingen

Van 9:00-13:00

Zelftesten voor leerlingen
Deze week ontvangt iedere school in
het (speciaal-)basisonderwijs naar
aanleiding van de nieuwste
richtlijnen van de overheid een
voorraad zelftesten om uit te delen
aan de leerlingen van klas 4, 5 en
6.
Onderwijspersoneel en
leerlingen krijgen de zelftesten
gratis via de school.
Vandaag, 10 december 2021, hebben
wij de eerste zending ontvangen.
Wij hebben iedere leerling van de
klassen 4-6 vier tests meegeven,
zodat zij voldoende tests hebben tot
aan de kerstvakantie. Dan krijgen
zij weer een nieuwe set mee.
Hoe gaan we deze tests gebruiken?
Onderwijspersoneel en leerlingen van klas 4, 5 en 6 doen 2x per week een coronazelftest:
- thuis, dus voor zij naar school gaan,
- ook als er geen klachten zijn,
- ook als zij gevaccineerd zijn,
- ook als zij corona hebben gehad (maar dan pas 8 weken na de besmetting).
Zo helpen wij met zijn allen het coronavirus zoveel mogelijk buiten de
schooldeuren te houden.
Uitslag zelftest negatief:
- De leerling of leerkracht kan gewoon naar school.
Uitslag zelftest positief:
- Alle huisgenoten blijven thuis,
- De leerkracht of leerling met positieve zelftest laat zich testen bij de GGD.

Tweede advent
Ook de tweede advent is weer
gevierd in de klassen. De tweede
kaars is aangestoken, en meester
of juffie heeft een mooi
adventsverhaal verteld.
Veel kinderen hebben iets uit de
natuur meegenomen, dat op de
adventstafel is gelegd.
Aanstaande maandag, tijdens de
derde advent, mogen de kinderen
iets uit het dierenrijk meenemen
om op de adventstafel te leggen
(een veer, plukje wol oid).

Luizengroep
We hebben enkele weken geleden een oproep geplaatst voor luizenpluizers. Begin
volgend jaar, als de corona-maatregelen het weer toelaten, willen we hier weer
mee van start gaan. Tot op heden hebben wij één aanmelding ontvangen. Wie had
nog niet gereageerd, maar wil hier best een bijdrage aan leveren? Geef het even
door bij de administratie (administratie@vrijeschooldekleineprins.nl).

Regenboog
Op De Kleine Prins vinden we het belangrijk zicht te
houden op de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de kinderen individueel, en de groep als geheel.
De leerkrachten maken hiervoor gebruik
van de invullijsten van het programma ZIEN. Iedere
leerkracht vult in november de observatielijst over zijn
klas in. Vanaf klas 4 beantwoorden kinderen ook zelf
vragen over hoe zij het leer- en leefklimaat in de klas
ervaren, en over hun eigen sociale vaardigheden.
Zij geven dan antwoord op vragen als: ‘Ik heb vriendjes
en vriendinnetjes’, ‘Ik voel me fijn bij mijn juf
of meester’, ‘Andere kinderen sluiten mij buiten’.
Daarna analyseert de leerkracht de uitkomst, en stelt
zichzelf de vraag: wat heeft de groep van mij nodig? Welke doelen stel ik op het
gebied van welbevinden, betrokkenheid en sociale vaardigheden?
Deze doelen worden vastgelegd in een groepsplan. Daarna zoekt de leerkracht
passende werkvormen om deze doelen te realiseren: spel, kunstzinnige
activiteiten, kindgesprekken, verhalen, samenwerkingsopdrachten etc.

Inschrijven broertjes/zusjes
Wij ontvangen heel veel aanvragen voor het inschrijven van kinderen (die soms
pas 1 of 2 jaar zijn) op onze vrijeschool. Om het overzicht goed te kunnen
bewaren, en op tijd te kunnen schakelen wat betreft een eventuele aannamestop,
willen we alle ouders die nog niet schoolgaande kinderen hebben, vragen om deze
alvast bij ons aan te melden. Jullie kunnen een digitaal inschrijfformulier
aanvragen bij de administratie.

Fruit kleuters
Voor het dagelijkse fruitmoment van de kleuters wordt iedere week namens onze
school door verschillende ouders biologisch fruit gehaald bij Odin in Doetinchem
(voorheen Het Volle Pond). Om voldoende te hebben voor de hele week geven de
ouders iedere maandag zelf ook fruit mee. Willen jullie ervoor zorgen dat dit
fruit ook (zoveel mogelijk) biologisch is?

Wist u dat…?
Steeds meer ouders maken gebruik van een vervoerskostenregeling via de gemeente.
Wanneer je kind meer dan 6 kilometer van school woont, is het -onder voorwaardenmogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding in de kosten van het
(privé-)vervoer. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Kleuters
De kleuters van het paarse
lokaal hebben een nieuw
kleed. Wat is het lekker
zacht!

Klas 3-4
In klas 3-4 hebben we de periode
over de ontwikkeling van het schrift
afgerond.

Gisteren hebben we Chinese
karakters geschreven en er waren
een paar leerlingen die al een paar
karakters kenden!

Klas 5-6

Klas 5/6 verdiept zich in de wereld van de oude
Egyptenaren. Goden tekenen, teksten schrijven,
filmpjes kijken, een scarabee boetseren..

De vader van Mirthe leende zijn mooie souvenirs uit Egypte zelfs even aan ons uit. En volgende
week krijgt de klas een online tour door het Rijksmuseum van Oudheden!

