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Algemeen nieuws
In deze nieuwsbrief krijgt u informatie
over diverse activiteiten die de
komende weken plaatsvinden.
Houdt u ook de website en onze
Facebookpagina in de gaten voor
nieuwtjes en foto’s van activiteiten?
Kinderen weer op school
Afgelopen maandag was het dan
eindelijk zover........de kinderen konden
weer naar school.
Het was, net als voor ons, wel weer
even wennen voor ze.
Wij waren heel erg blij dat we alle
kinderen weer op school mochten
ontvangen. Er gaat niets boven
lesgeven met elkaar in een klaslokaal.
Natuurlijk met inachtneming van de
richtlijnen opgesteld door het RIVM en
de regels opgesteld door het kabinet.
Voor na de voorjaarsvakantie vragen
wij u nogmaals om u aan deze regels
en richtlijnen te houden. Zoals deze
zijn benoemd in de mail van
5 februari jl. Het blijft belangrijk om
deze richtlijnen te blijven volgen.
Wanneer er nieuwe maatregelen
worden aangekondigd zullen wij u
hierover informeren.

Sneeuwpret
De kinderen hebben de afgelopen
week zeker ook genoten van de
sneeuw op het schoolplein.
Er werden o.a. sneeuwengelen, mini
sneeuwpoppen en zelfs een
sneeuwgezicht gemaakt. Op onze
Facebookpagina heeft u al diverse
berichten hierover kunnen lezen.

Belangrijke data:
☺ Donderdag 18 februari ‘Studiedag
voor het team’, alle leerlingen zijn vrij
☺ Vrijdag 19 februari t/m 26 februari
‘Voorjaarsvakantie’
☺ Woensdag 10 maart
‘A-teamoverleg’
☺ Vrijdag 19 maart ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Studiedag
Donderdag 18 februari a.s. heeft het
team van de Noord een studiedag,
alle leerlingen zijn dan vrij. Vanaf
vrijdag start de voorjaarsvakantie. Wij
zien de leerlingen weer op maandag
1 maart op school.

Brengen en halen
Wij gebruiken verschillende ingangen
en pleinen om de drukte bij brengen
en halen te spreiden. Zoals
aangegeven, brengen en halen door
1 volwassene, blijf zo kort mogelijk
op en om het plein, onderling 1,5m
afstand houden en geadviseerd
wordt dat volwassenen op het
schoolplein een mondneusmasker
dragen. Dringend verzoek is de
leerlingen uit de bovenbouw
zelfstandig naar school te laten
komen en naar huis te laten gaan,
voor zover dit mogelijk is. De
leerlingen uit de groepen 7 en 8
mogen in elk geval niet door ouders
gebracht en gehaald worden tot op
het schoolplein, zodat alleen ouders
van de leerlingen uit groep 3, 3/4 en
4 op het plein staan.
Kleuters brengen en halen bij de deur
van hun eigen lokaal. Guppy’s bij de
hoofdingang op het kleuterplein.
Groepen 3, 3/4 en 4 brengen en
halen bij de gebruikelijke ingang
naast groep 3 op het
bovenbouwplein.
Groepen 5a, 5b en groep 6 halen en
brengen bij de nooduitgang aan de
voorkant (de straatzijde) van de
school.
Groepen 7, 7/8 en 8 gebruiken hun
gebruikelijke ingang op het
bovenbouwplein.

Sta je stil, zet dan de motor van je
auto uit’
We leven in een maatschappij waarin
een auto niet weg te denken is en de
autogassen geaccepteerd zijn in onze
lucht, onze omgeving en zelfs in de
buurt van onze kinderen. Zolang
deze manier van brandstof zal
bestaan, zullen wij manieren moeten
vinden om zoveel mogelijk te
voorkomen dat we onze omgeving
vervuilen met deze stoffen. Eén van
deze manieren is het vermijden van
het stationair draaien, ofwel het
stilstaan met de motor aan. Dit
gebeurt helaas ook bij school.
Nu is het niet alleen schadelijk voor
de longen van de kinderen en
anderen in de omgeving, maar ook
voor de veiligheid is het stationair
draaien een probleem.
Het opeens kunnen wegrijden, omdat
de motor al aanstaat is onduidelijk
voor omstanders en hiermee worden
vaak andere weggebruikers over het
hoofd gezien. Dus ons verzoek is; sta
je stil, zet je motor van je auto uit!

Kwink voor sociale en emotionele
vaardigheden
Als ouder wilt u graag weten wat uw
kind op school doet. Ook als het gaat
om alles wat uw kind leert op het
gebied van sociale en emotionele
vaardigheden. De meeste scholen
hebben daar een methode voor.
Kwink is zo’n methode. Kwink is
volledig online lesmateriaal en
bedoeld voor de hele school. Met
behulp van Kwink leert uw kind
belangrijke lessen voor het leven.
Het oefent hiermee zijn sociaalemotionele vaardigheden. Daarvoor is
een veilige groep van belang. Een
groep waarin kinderen zichzelf kunnen
zijn en waarin verstorend gedrag als
pesten niet voorkomt.
Nu de scholen weer open zijn
besteden wij hier extra aandacht aan.
De komende weken zullen in het teken
staan van het hervatten van het
groepsproces en de sociaal
emotionele ontwikkeling.

