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maandag 8 februari 2021

Zevende nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is wat later dan gepland, maar het was zo druk vorige week dat we besloten hem over het
weekend te tillen. Wat ook wel leuk is, omdat we u zo meteen kunnen laten weten hoe de start vandaag
geweest is. Wat is het fijn om de meeste kinderen weer op school te zien in de klas. Wat hebben we ze
gemist, maar de kinderen elkaar ook. Vandaag heeft in het teken gestaan van vooral weer samen zijn,
vertellen over de periode thuis, de regels en afspraken vertellen en herhalen.
De kinderen deden het vandaag allemaal super goed! Al is het werken in cohorten nog wel wat wennen. Het
was ook fijn buiten spelen in de sneeuw.
In de school is het wel een beetje fris omdat er toch hier en daar vanwege de ventilatie ramen open staan.
Mocht uw kind aangeven dat het koud is, dan mag er een extra vest of trui mee naar school genomen worden.
Vorige week zijn we gestart met de Beweeg-3-daagse. Een heleboel kinderen hebben al heel wat bewogen en
een mooi bedrag voor het schoolplein opgehaald. Op dit moment is dat al 1106,50. Dat is helemaal super!!! We
hopen natuurlijk nog op een kleine eindsprint. Mocht uw zoon of dochter contant geld hebben opgehaald dan
kan dit donderdag vanaf 14.30 uur ingeleverd worden bij juf Saskia in het lage gebouw. Op vrijdag zullen we
dan bekend maken hoeveel we bij elkaar bewogen hebben.
In de nieuwsbrief kunt u verder nog een update lezen van het aanpakken van het schoolplein en nog van een
paar klassen en de opvang een stukje over het thuisonderwijs.

--------------------------------------------------------Kanjer
Nu we weer naar school mogen zullen we de komende periode extra aandacht hebben voor het groepsproces.
Op school hebben wij hiervoor de Kanjermethode. Tijdens de studiedag op 7 januari zijn we als team weer
bijgeschoold en hebben daar ons B-certificaat behaald.
Kanjer is meer dan alleen een (anti)pestmethode. De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen in de les krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag
en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar
anderen en conflicten op een juiste manier op te lossen.
Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
- We vertrouwen elkaar
- We helpen elkaar
- We werken samen
- Niemand lacht uit
- We hebben plezier
- Niemand doet zielig
- We doen mee
De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, die het verlangen heeft om goed te doen.
Kanjer richt zich op de school, ouders en leerlingen. In de komende nieuwsbrieven zullen we dan ook steeds
een inkijkje geven in een groep. Zo hopen we u een klein beetje een beeld te geven van hoe we dit op school
aanpakken.

--------------------------------------------------------Vorderingen schoolplein
Er is vorige week al hard gewerkt om een start te maken met delen van het schoolplein. Zo zijn ze in de patio
al begonnen en is er een klimmuur gemaakt aan de achterkant van de gymzaal.

----------------------------------------------------------

Nieuws uit de groepen
Groep 3
Groep 3 viert feest en haalt de krant !
Tijdens het thuiswerken hebben ook de kinderen van groep 3 ontzettend hun best
gedaan. Door het volgen van instructievideo's hebben zij de laatste letters geleerd om
goed te kunnen lezen en was het tijd voor een feestje.
We speelden online letterbingo, knutselden een mooie letter om het huis feestelijk te
maken en we deden een letterspeurtocht door de wijk Paauwenburg.
Ons feestje was zelfs te zien op de website van de Faam.

Groep 5:
Naast dat er keihard werd gewerkt aan rekenen, taal, spelling, estafette en ga zo maar door, was het
natuurlijk ook leuk om elkaar toch even te zien via de Meet.
In de dagplanning stond daarom ook vaak even een spelletje met de klas ingepland. Soms was het een gym
spel, even lekker bewegen!
Of het was een spelletje waarbij je zoveel mogelijk bepaalde spullen moest verzamelen binnen 1 minuut! Dat
was ook super leuk. De foto zegt het al: zoek in huis een geel voorwerp.

Groep 7/8:

In groep 7/8 is hard gewerkt, tijdens de
thuiswerkperiode! Elke dag hebben de
kinderen instructie ontvangen via meet. Dit
hebben we zo interactief mogelijk gedaan;
we gebruikten de wisbordjes, gaven
antwoorden via de chat of maakten gebruik
van bijvoorbeeld bijdelesonline.nl waarop we
dicteetjes oefenden. De rest van de dag
werd er thuis hard gewerkt door de toppers
van groep 7/8. Uiteraard waren er voldoende mogelijkheden om vragen te stellen aan de leerkracht, tijdens
het vragenuurtje, via de mail, maar ook via een speciaal document voor de kinderen onderling.
Gelukkig was er ook tijd voor af en toe wat leuks tussendoor! Zo hebben we verstoppertje gespeeld, een
werkwoordenbattle gedaan en een ren-je-rot-bingo gespeeld. Al met al zijn we heel trots op de jongens en
meiden van groep 7/8; wat hebben jullie het goed gedaan!

---------------------------------------------------------Nieuws vanuit de BSO
Peutergroep & BSO Strandjutters
Wat is het allemaal een vreemde periode voor iedereen. Daar kunnen jullie vast ook over meepraten.. Hopelijk
kunnen we binnenkort elkaar weer zien in en rondom school. Team Strandjutters kijkt er naar uit om
iedereen weer te kunnen ontmoeten op de locatie.
Ondanks we minder op de groep kunnen en mogen werken, hebben we niet helemaal stil gezeten. We helpen
school met de noodopvang en bieden daarnaast ook nog noodopvang op de VSO & BSO voor kinderen waarvan
de ouders een cruciaal beroep hebben. Daarnaast zijn we bezig met alle voorbereidingen voor als we weer
open gaan.
Op de BSO hebben we d.m.v. een samenwerking de wand in het nieuwe BSO lokaal een cool uiterlijk kunnen
geven! De kinderen konden in de kerstvakantie stemmen welk graffiti concept ze mooi vonden. Het was
spannend, het was namelijk 22-22 in aantal stemmen. Gelukkig konden de meesters en juffen ook
meestemmen en is het uiteindelijk onderstaand resultaat geworden:

Wij zijn er heel blij mee!
Daarnaast proberen we door middel van foto’s en video’s contact te houden met de kinderen. Hopelijk horen
we snel weer goed nieuws dat we weer open mogen voor iedereen!
Team Strandjutters wilt alle ouders & kinderen nog heel veel sterkte en succes wensen in deze tijd en
hopelijk kunnen we elkaar weer snel in het echt zien
Hopelijk tot snel!
Groetjes van Ilja, Jasmijn, Ronald, Benjamin & Dennis

------------------------------------------------------Vrijwillige ouderbijdrage
Denkt u aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage? Hiervan worden er
door het activiteitenteam en de school verschillende activiteiten georganiseerd,
zoals bijvoorbeeld de boekenbeurs, Sinterklaas en kerst. Om al deze activiteiten
te kunnen organiseren vragen wij aan ouders/verzorgers een vrijwillige
ouderbijdrage. Voor dit jaar is hij door de MR vastgesteld op 10,00 euro.
U kunt dit overmaken op dit rekeningnummer NL43 RABO 0319 7366 95
T.n.v. Ouderraad LdC onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

-------------------------------------------------------

Agenda schooljaar 2020-2021
Vakantierooster 2020-2021
21 december t/m 1 januari 2021
15 t/m 19 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei
26 juli t/m 3 september 2021

Studiedagen 2020-2021
woensdag 24 februari 2021
woensdag 24 maart 2021

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

woensdag 12 mei 2021
donderdag 1 juli 2021

-------------------------------------------------------

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Onderstaand het vakantierooster voor komend schooljaar. Dit kunt u
alvast in uw agenda noteren.

25 t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni
25 juli t/m 2 september 2022

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

