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Contactavonden
In het informatieboekje staat dat de eerste contactavonden zijn op 8, 9 en 10 november. De
groepen 1 en 2 maken echter gebruik van een ander registratiesysteem en omdat dit
systeem werkt met andere periodes hebben we de contactavonden voor alle groepen
verplaatst naar 22, 23 en 24 november. Binnenkort ontvangt u via Klasbord een uitnodiging.

Corona
Ondanks dat steeds meer mensen besmet raken met het Coronavirus, is het op dit moment
op onze school gelukkig rustig. We zijn ons er echter wel van bewust dat het morgen volledig
anders kan zijn. De nieuwe maatregelen die het kabinet afgelopen dinsdag heeft
gepresenteerd, hebben ook geen grote gevolgen voor het primair onderwijs. Iedereen, die
geen klachten heeft gerelateerd aan Corona, is nog steeds welkom in onze school en hoeft
geen gebruik te maken van mondkapjes. Wel houdt u zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van
anderen en houdt u zich uiteraard ook aan de overige basisregels.

Vervanging
Regelmatig doen wij een beroep doen op het Mobiliteitscentrum van het Onderwijsbureau
Twente voor een invalkracht. Zij geven echter nu aan dat er zeer weinig invalkrachten
beschikbaar zijn en doen derhalve een verzoek aan ons om vervangingen zoveel mogelijk
intern op te lossen. Uiteraard zullen we ons uiterste best blijven doen om ervoor te zorgen
dat kinderen gewoon naar school kunnen, maar er kan een moment komen dat we het niet
meer intern kunnen oplossen en we genoodzaakt zijn om groepen kinderen thuis te laten
werken.

Schoolontbijt
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen genoten van een lekker schoolontbijt. Op deze
feestelijke manier hopen wij kinderen te leren hoe belangrijk het is om elke dag gezond te
ontbijten.

Jubileum juf Ivanka
Op vrijdag 19 november hebben we feest op school. Ivanka Bloem, leerkracht van groep 7, is
dan 25 jaar werkzaam op onze school. We hopen er voor juf Ivanka en de kinderen van
groep 7 een mooie dag van te maken. Het programma is nog een verrassing. Omdat
juf Ivanka het afgelopen schooljaar de leerkracht was van de kinderen van groep 8, hebben
wij voor deze kinderen ’s middags ook nog een verrassing. De dag wordt feestelijk afgesloten
met een etentje met haar gezin en alle collega’s.

Bouw ouders gezocht
Bouw is een online computerprogramma dat leerlingen helpt bij het leren lezen. Dit doen zij
onder begeleiding van een tutor. Momenteel zijn leerlingen uit groep 7 en 8 tutoren, maar
wij zouden ook graag hulp van ouders/oma’s/opa’s/ooms/tantes in willen zetten. Een tutor
begeleidt de leerling bij het oefenen en stuurt bij waar nodig. Het programma geeft precies
aan wat de tutor moet doen en wat de leerling moet doen.
Het begeleiden van een leerling kan op een tijdstip naar uw keuze en u kunt ook zoveel
leerlingen begeleiden als u zou willen. Eén leerling werkt 15 minuten met Bouw per keer.
Dus u kunt zelf aangeven of 15 minuten zou willen helpen (één leerling) of langer en daarbij
ook welke dagen voor u uitkomen. Heeft u vragen of wilt u iemand aanmelden als tutor?
Stuur een mail aan biancasteer@skot.nl .

Klim-Op theater
Op vrijdag 12 november hebben we voor de eerste keer dit schooljaar weer een Klim-Op
theater. Dit keer verzorgd door de groepen 4 en 5. Helaas is het door de coronamaatregelen
(1.5 meter afstand) niet mogelijk om ook de ouders van deze groepen hiervoor uit te
nodigen.
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