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Geeft leren kleur
Op eigen kracht?
Vanwege alle maatregelen is het op dit
moment voor u als ouder niet mogelijk om in
de school te komen. Om die reden praten we u
kort bij over een aantal dingen. Dit is naast alle
informatie die u in de afgelopen periode al van
de leerkrachten heeft ontvangen.

Handige data
Ma 02-11
MR
Di 03-11
OV
Za 14-11
Intocht Sinterklaas
Ma 16-11
Start Thema; Sinterklaas
18-11
Studiedag
Alle kinderen vrij
Vr 04-12
Sinterklaasviering
Continurooster gr 5 t/m 8

Verjaardagen
In de komende periode
vieren Juf Linda, Giovanni,
Icha, Ragy, Isabo, Aimée en
Sammie hun verjaardag.
Van Harte allemaal!

Het positieve effect van de ‘grotere afstand’
tussen u en de school is, dat de kinderen echt
veel meer op eigen kracht doen. Hopelijk is dat
ook meteen een geruststelling voor u. Binnen
de school reilt en zeilt alles (voor de kinderen)
als voorheen. Het lijkt bovendien dat veel
kinderen zelfverzekerder zijn en meer rust
hebben doordat ze zien dat ze op eigen kracht
heel ver komen.
In de periode voor de herfstvakantie zijn we
gestart met bouwen aan groepen, sfeer en een
goed werkklimaat. Ook hebben we de kinderen
van de groepen 4 tot en met 8 voorbereid op
de uitgestelde Cito-toetsen. Hoewel we met
geen van deze dingen zullen stoppen, gaan we
de nadruk wel verschuiven.
In de periode tot de kerst gaan we vanuit de
resultaten van de toetsen werken richting de
toetsen in januari. We weten nu binnen de
school, groep en per leerling waar we verder
kunnen en waar we nog een stapje terug
moeten of wat rustiger aan moeten doen.
Ook de kinderen worden bij deze processen
betrokken. Naast het werken in groepen en in
bijzijn van leerkrachten vragen we hier ook van
kinderen om op eigen kracht mee te doen.
Leerkrachten werken uiteraard ook op eigen
kracht. Wel zullen we, gezien de voorbije
periode met corona, op teamniveau extra
inzetten op dit proces. Daar ligt ook echt onze
prioriteit.

Singeltheater
Voor de zekerheid; het Singeltheater op 10
november zal niet doorgaan. De tijd die
hierdoor vrijkomt zetten we in t.b.v. het
schoolproces zoals hierboven beschreven.

Continurooster
Op vrijdag 4 december vieren is er voor de
groepen 5 tot en met 8 een continurooster.
Hier staan echter geen tijden bij genoemd.
Het continurooster duurt van 8:30 uur tot
14:30 uur, waarbij alle kinderen overblijven.
Voor de kinderen van de groepen 1 tot en
met 4 gelden de normale schooltijden.

Gym
Deze en aankomende week zal er weer
gestart gaan worden met de gymlessen in de
zalen. De weersomstandigheden laten het
niet langer toe om buiten te gymmen.
In het bijgewerkte (landelijke) protocol wat
we gisteren ontvingen zijn de richtlijnen
m.b.t. de gymlessen niet aangescherpt n.a.v.
de huidige omstandigheden. Dit betekent dat
er voorlopig ook daarin geen belemmeringen
zijn om ze uit te voeren.
Via de leerkracht(en) ontvangt u eventueel
nog aanvullende informatie over de
gymlessen.

Corona
De maatregelen tegen verdere verspreiding
blijven uiteraard ook onderwerp van gesprek
op De Singel. Op dit moment kunnen we nog
altijd vooruit met de huidige maatregelen.
We blijven aan iedereen vragen om hier zo
goed mogelijk mee om te gaan en elkaar
zoveel mogelijk (letterlijk en figuurlijk) de
ruimte te blijven geven.
Mocht het zover komen dat er voor de
basisscholen maatregelen bijkomen, dan
laten we u uiteraard weten hoe wij daar mee
om zullen gaan.

Met vriendelijke groet,
Het Team van OBS De Singel

