Weekbericht nr.12

Schooljaar 2022-2023

Week 45

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Woensdag 16 november

Ouderavond kleuters

Sint

Vrijdag 18 november

Recycle-Sint

van 19:00 – 21:30

Maandag 28 november

Eerste advent

Dinsdag 29 november

Voorstelling klas 5-6

Maandag 5 december

Sinterklaasviering

Maandag 5 december

Tweede advent

Maandag 12 december

Derde advent

Maandag 19 december

Vierde advent

Sint Maarten
Vandaag hebben we met de kinderen Sint Maarten gevierd. Om 8:45 verzamelden we ons
met zijn allen in de hal, en de kinderen zongen prachtige Sint Maarten versjes onder leiding
van juffie Esther. Daarna vertelde juffie Marijt het verhaal van Sint Maarten. Sint Maarten
deelde zijn mantel met de bedelaar. Na het zingen van nog enkele versjes vertrok iedereen
weer naar zijn klas.
Toen was het tijd voor het uithollen en gutsen van de meegebrachte knollen. Wat een
heerlijk werkje. Samen met de hulpouders (wat fijn dat jullie dit doen!) en klas 5-6 werden
de mooiste creaties gemaakt. En de restjes? Daar maakten we soep van. Heerlijk!

Vanavond komen we om 17:00 allemaal weer naar school om met onze zelfgemaakte
lantaarns in de wijk (klas 1-4) of door het park (kleuters) rond te gaan. Klas 5-6 gaat samen
met juffie Esther met hun lantaarns naar ’t Weerdje, waar momenteel Oekraïense
vluchtelingengezinnen wonen. Zij zullen hier versjes zingen en samen iets eten en drinken.

Recycle Sint
Zijn jullie thuis de kast al ingedoken? Maak ruimte in huis
door speelgoed waar je kinderen niet meer mee spelen in te
leveren voor onze allereerste recycle Sint avond.
Om de feestdagen wat duurzamer door te komen
organiseren we op vrijdag 18 november een ruilmarkt in
school.
Spelregels: op vrijdagochtend of vrijdagmiddag 18 november
lever je jouw speelgoed in. Verpak het (bijvoorbeeld in een
vuilniszak) zodat de jongste leerlingen niet zien wat we gaan
doen. Lever alleen nog mooi, compleet speelgoed in: het
moet leuk om te geven en krijgen zijn.
Wij richten hiermee een mooie markt in, waar je ’s avonds mooie cadeaus voor de
feestdagen kunt uitzoeken. De markt dient meteen als gezellige ontmoetingsplek voor
ouders. Kom dus ook even langs voor een hapje en drankje als je niet wilt ruilen!
We gaan bij het ruilen uit van jullie eerlijkheid: neem ongeveer zoveel mee als je hebt
ingeleverd. Het laatste half uur van de markt is het uitverkoop: alles wat er dan nog ligt,
mag je meenemen als je denkt dat je hier iemand blij mee kunt maken. Ook als je niets hebt
ingeleverd.
Datum: 18 november. Inleveren: 8.30 uur of 14.00 uur. Markt: 19.00- 21.30 uur.

Informatieavond herinrichting Wijnbergseweg
Aanstaande maandagavond 14 november van 18:00-20:00, zal in onze school een
inloopavond worden gehouden over de herinrichting van de Wijnbergseweg en
Doetinchemseweg naar een 30-km gebied. Op de site van de gemeente Inloopmoment nieuwe
inrichting Wijnbergseweg en Doetinchemseweg | Gemeente Doetinchem vindt u hier al meer informatie
over. De belangrijkste wijziging zal zijn dat er geen gescheiden rijbanen meer komen voor de
fietsers en de automobilisten. In 2023 en 2024 zal een en ander worden gerealiseerd.

Juffie Hetty, Ellen en Mirèl
Wat fijn; de kinderen zien juffie Hetty weer steeds vaker op school. Mooi om te horen hoe
enthousiast ze op haar aanwezigheid reageren. Zij zal de komende weken steeds haar uren
een beetje meer uitbreiden. De invaljuffies Meike en Adéle blijven in deze periode gewoon
naast haar in de klas aanwezig.
Bij juffie Ellen moet het daadwerkelijke re-integreren nog van start gaan. Zij is hier nog niet
aan toe. We gunnen haar de tijd die ze nodig heeft om de uitdaging voor de klas weer aan te
gaan.
Ook onze Ib’er juffie Mirèl heeft nog tijd nodig. De gevolgen van long-covid belemmeren
haar om binnen onze school actief te zijn, hoe graag ze het ook zou willen. We hebben voor
haar een fijne interimmer gevonden in de persoon van Sandra Wernsen, zodat zij en wij ons
geen zorgen hoeven maken over de opvolging van alle hulpvragen.

Lessenuitval
Het is, oa door de vele zieken, de afgelopen tijd voorgekomen dat een klas naar huis is
gestuurd. We proberen de opvang van deze klassen altijd eerst intern, en anders via de
invalpool te regelen, maar er zijn momenten dat dit bij beiden niet lukt. Uiteraard begrijpen
wij dat dit veel regelwerk voor de ouders met zich meebrengt, vooral omdat deze
beslissingen vaak pas op het allerlaatste moment gemaakt worden. We proberen het naar
huis sturen van de leerlingen dan ook tot het minimum te beperken.
Uiteraard houden wij ook vinger aan de pols wat betreft het monitoren van eventuele
leerachterstanden die zouden kunnen ontstaan. Eén of enkele lesdagen in een schooljaar
missen zal geen invloed hebben op de leerprestaties van een kind.
Meerdere leerkrachten die komen vervangen kan van invloed zijn op het welbevinden van
kinderen. Dit monitoren we regelmatig. De leerkrachten geven aan dat kinderen daar over
het algemeen goed mee om gaan. Om de vertrouwde structuur zoveel mogelijk aan te
houden worden de dagritmes etc. aangehouden en is er aandacht voor de overdracht.

