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Geeft leren kleur
Ventilatie
Bijgaand ontvangt u een brief vanuit ons
bestuur
aangaande
de
ventilatie.
Waarschijnlijk was u dit al bekend, aangezien
we u hiervan aan het begin van het schooljaar
zelf ook al op de hoogte hebben gesteld.
Desalniettemin veel leesplezier.

Handige data
Za 14-11
Intocht Sinterklaas
Ma 16-11
Start Thema; Sinterklaas
Di 17-11
Online scholenmarkt gr 8
18-11
Studiedag
Alle kinderen vrij
Vr 04-12
Sinterklaasviering
Continurooster gr 5 t/m 8
Za 05-12
Sinterklaas
Ma 07-12
Start thema; Kerst

Verjaardagen
In de komende periode
vieren Meneer Bavo, Giel,
Faith, Jamie, Sven en Ezra
hun verjaardag. Van Harte
allemaal!

Hijskraan
Aankomende woensdag is de Damstraat vanaf
omstreeks 12:30 uur geblokkeerd door een
hijskraan. Met dank aan een vriendelijke buur,
hebben we e.e.a. af kunnen stemmen. Toch
informeren we u, zodat u hier rekening mee
kunt houden. Wellicht ook dat de tijden
uiteindelijk afwijken. Dit hebben wij uiteraard
niet in de hand.

Schoenen lenen
Voor een aankomende 5 december activiteit
zijn wij op zoek naar 5 paar zwarte
herenschoenen om te lenen. Mocht u hieraan
mee willen werken, dan kunt u dit aangeven bij
juf Moniek (m.slokkers@obsdesingel.nl).

Coronanieuws
Het coronanieuws van deze week beperkt zich
tot de afwezigheid van meneer Bavo. Hij moet
verplicht in quarantaine, omdat bij zijn vrouw
helaas corona is vastgesteld. Meneer Bavo zelf
is nog altijd gezond. De ouders van groep 7 zijn
verder ingelicht.
We hebben voor 2 weken vervangingen
kunnen regelen. Mocht er nog iemand
uitvallen, dan zullen we op zoek moeten gaan
naar oplossingen met lessen op afstand. Om
deze reden dan ook het verzoek om de
formulieren voor AVG en de ICT-contracten zo
snel mogelijk in te leveren als dit nog niet
gebeurd is. Daarmee kunnen we de kinderen
(gr. 3 tot en met 8) indien nodig ook op afstand
lesgeven.
Binnenkort zetten we alle huidige maatregelen
in een document op de website, zodat u deze
altijd op één plek terug kunt vinden.

Positief
In de vorige brief heeft u al kunnen lezen dat
er gericht gewerkt wordt aan de inhaalslag
‘na corona’. Voor de kinderen is het meest
merkbare verschil waarschijnlijk dat er
telkens andere juffen en meneren in de
klassen komen kijken en mee komen helpen.
We hebben hier leuke en positieve reacties
op gekregen. Kinderen geven thuis aan de
positieve energie in de school te merken en
gaan er in mee.
Ze komen in contact met andere
leerkrachten, maar ook met de toegevoegde
waarde van de verschillen die onze
onderlinge uitwisseling oplevert.
Naast alle inzet die binnen de school wordt
gedaan, willen we ook u vragen om mee te
(blijven) denken in de ondersteuning van de
kinderen.
Via de leerkrachten zullen de kinderen van de
groepen 3 tot en met 8 (voor zover dit nog
niet gebeurd is) wachtwoorden krijgen voor
bij de oefenstof die online beschikbaar is.
Deze oefenstof is er op gericht om aan de
basis te blijven werken. Tevens is er ook
voorzien in extra en uitdagend materiaal.
We verwachten niet dat kinderen thuis alleen
maar huiswerk maken, maar met enige
regelmaat extra oefenen gaat hen echt
helpen. Hiermee ondersteunt u uw
kind(eren) op een positieve wijze op school.
Naast de mogelijkheden om in te loggen,
zullen we de komende tijd ook voorzien in
‘instructies’ om u op weg te helpen.
Het traject m.b.t. de corona-ondersteuning
heeft bij de aanbieder enige vertraging
opgelopen.
De
betreffende
ouders
ontvangen hier deze week nog bericht over.

Met vriendelijke groet,
Het Team van OBS De Singel

