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Thema ‘Hoe werkt mijn lichaam’
Algemeen nieuws
De kleutergroepen zijn deze week
Jaargang
In deze nieuwsbrief
9 nummer
krijgt
1 – 17
u informatie
september2021
gestart met het thema ‘Hoe werkt
over diverse activiteiten die de
mijn lichaam’. In de groepen is een
komende weken plaatsvinden.
ziekenhuishoek gemaakt en de
Houdt u ook de website en onze
kinderen hebben allerlei spullen
Facebook pagina in de gaten voor
mee genomen voor de themahoek.
nieuwtjes en foto’s van activiteiten.
In de kring doen we activiteiten die
met ons lichaam te maken hebben.
Quarantaine maatregelen
We hebben elkaars lengte gemeten,
Door het hoge aantal besmettingen
pleisters geteld en
van de Omikronvariant zijn de
lezen boeken gelezen
quarantaine maatregelen van het
die over ons lichaam
RIVM, ingaande per 19 januari, de
gaan. De kinderen
volgende:
mochten vertellen
Er is sprake van een uitbraak als er
wat ze dit thema
binnen één groep 3 of meer gevallen
graag zouden willen leren over het
zijn (zowel kinderen als medewerkers)
lichaam. We hopen dat aan het einde
binnen 7 dagen. Bij een uitbraak gaat
de hele groep (inclusief medewerker) in van het thema alle vragen van de
kinderen beantwoord zijn.
quarantaine. Ook krijgt elk kind en elke
medewerker testadviezen: testen zo
spoedig mogelijk (zelftest of test bij de
GGD) en testen op dag 5 (test bij de
GGD).
Huishoud- en nauwe contacten hoeven
niet in quarantaine als zij: meer dan 7
dagen geleden een boostervaccinatie
hebben gekregen na een primaire
vaccinatiereeks (er wordt vooralsnog
geen termijn gesteld aan de periode ná
de boostervaccinatie waarin men niet
Ouderavond
in quarantaine hoeft); of minder dan 8
Op donderdag 27 januari a.s. staat in
weken geleden een corona-infectie
de kalender een ‘Thema Ouderavond’
hebben doorgemaakt (dit is reeds het
voor de ouders ingepland. Helaas zal
beleid en dit verandert niet).
deze avond niet doorgaan i.v.m. de
Wilt u de groepsleerkracht op de
coronamaatregelen.
hoogte brengen indien er binnen het
gezin sprake is van Corona.
Nogmaals wijzen wij erop goed uw
Parro in de gaten te houden, het kan
zo zijn dat wij u 's ochtends een bericht
moeten sturen dat de groep niet naar
school kan die dag.

Belangrijke data:
☺ Woensdag 26 januari ‘De Nationale
Voorleesdagen’
☺ Maandag 31 januari
‘MR/A-teamoverleg
☺ Vrijdag 18 februari ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

GMR
Beste ouders/verzorgers,
Via deze weg willen wij uw aandacht
vragen voor de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) van
OZHW (dit is de stichting waar de
school van uw kind deel van uitmaakt).
In de link kunt u een promotiefilmpje
vinden. Hierin wordt uitgelegd wat de
GMR inhoudt en wordt een verzoek
gedaan.
Promotiefilm GMR (PO) – YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=U
HGqrpA-jTg)
Wij zijn momenteel op zoek naar 2
enthousiaste ouders. Mocht uw
interesse zijn gewekt, vragen wij u een
mail te sturen naar gmr@ozhw.nl.
Ook als u eerst een keertje mee wilt
kijken bij een GMR-vergadering, bent
u van harte welkom!
Namens de GMR.

Programma Vet Gezond
Donderdag 13 januari jl. is het
programma ‘Samen Gezonder’ van
start gegaan.

Wethouder Henk van Os knipte
samen met twee leerlingen het lint
door. Vet Gezond is ‘trekker’ van dit
project. Er wordt gewerkt aan een
gezond schoolklimaat, zodat
kinderen en ouders goed kunnen
functioneren op school. Kinderen
leren bijvoorbeeld wat gezonde
traktaties zijn en hoe ze gezonder
kunnen eten en drinken. De
leerlingen gaan ook twee keer per
week bewegen op het sportveld
naast de school, de ‘Daily Mile’.
Donderdag zijn er bidons
uitgedeeld in de klassen, om te
stimuleren dat kinderen meer water
drinken.
Het project duurt nog het hele
schooljaar. De inzet is een gezonde
leefstijl voor iedereen. Dat wordt
gedaan samen met de jeugdarts en
jeugdverpleegkundige van Centrum
Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond, de
Vet Gezond-regisseur en
combinatiefunctionarissen van
Facet Ridderkerk, Kit en Fit
fysiotherapeut en
Voedingsadviesbureau De Winter.

De Nationale Voorleesdagen
Woensdag 26 januari a.s. starten we
met ‘De Nationale Voorleesdagen’.
Het voorlezen is net zoals het
zelfstandig lezen erg belangrijk voor
de kinderen.
Van jong tot oud blijft het heerlijk en
leerzaam om naar een mooi,
spannend of misschien wel grappig
verhaal te luisteren. Daarom willen wij,
ook op de Noord, deze dagen extra
aandacht besteden aan het voorlezen.
Tijdens deze dagen kunt u op
Facebook iedere dag boekentips van
al onze juffen en meesters vinden.
Misschien zit er voor u thuis nog een
leuk boek tussen.
Het boek 'Maar eerst ving ik een
monster' is uitgekozen tot
prentenboek van het jaar. Een hilarisch
en herkenbaar voorleesboek met veel
mogelijkheden voor bijpassende
activiteiten.
Op de website van De
Nationale Voorleesdagen zijn
verschillende boekentips te vinden en
daar kan er ook geluisterd worden
naar Prinses Laurentien. Zij leest het
prentenboek van het jaar voor.
www.nationalevoorleesdagen.nl

Muziekschool
Kerstviering Ridderkerk
Een
cursus
bij Muziekschool
Doordat
wevolgen
een week
eerder vakantie
Ridderkerk
(Leslocatie:
Het Plein,
hebben gekregen, hebben
de
Koningsplein
3) is een leuke
manier om
kinderen op donderdag
16 december
even
iets
heel
anders
te
doen,
vooral nu.
jl. mogen genieten van een kerstlunch.
Wie weet ontdek je iets waar je nog
lang plezier aan beleeft!
De muziekschool start weer met
cursussen muziek en dans in Het Plein.
Het team van betrokken docenten geeft
je de ruimte om te leren op je eigen
tempo en het beste uit jezelf te halen.
Schrijf je in via
www.muziekschoolridderkerk.nl of vraag
een gratis proefles aan.

De tafels waren heel mooi versierd, de
kinderen hadden hun mooiste kleren
aan en in de groepen was gezellig
gemaakt met lichtjes. Bedankt A-team
voor deze lekkere kerstlunch.

