28 januari 2022
Wisselcollectie bibliotheek Wijchen
Volgende week woensdag, 2 februari, wordt de collectie bibliotheekboeken weer
gewisseld. Indien uw kind een bibliotheekboek via school heeft geleend, zorgt u er dan
voor dat dit boek uiterlijk dinsdag 1 februari weer op school is. Vanaf donderdag 3
februari kunnen de leerlingen weer bibliotheekboeken van de nieuwe
bibliotheekboekencollectie lenen. Alvast dank!
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Kennismaking nieuwe bestuurder
Donderdag 3 februari zal Reint Bos, de nieuwe bestuurder van Samenwerkingsstichting
Kans en Kleur kennis komen maken op Sint Jozef. We vinden het fijn dat hij, ondanks
corona, even de sfeer op onze school wil komen proeven.
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Oefenen in de buitenlucht
Talentenshow

Juf Mandy weer af en toe op school
Deze week is juf Mandy op school geweest om de
leestoetsen (AVI en DMT) bij de kinderen af te
nemen. We zullen juf Mandy steeds weer wat vaker op
school zien, zo fijn!!!

Museum Jeugd Universiteit

Belangrijke data
Di. 01/02 Online MR-vergadering
Wo. 02/02 Wisselcollectie bibliotheek

Open dag Maaswaal College
Groep 8 leerlingen kunnen
zaterdag 19 februari fysiek naar
de open dag van het Maaswaal
College. In de bijlage treft u de
informatiebrief vanuit het
Maaswaal College aan.

Weekwerk groep 2: Maak een gebouw na met kleine blokjes. Jelle
heeft gekozen voor de Eiffeltoren in Parijs.

Na de Cito-toetsen is er ook even tijd voor wat ontspanning.
Sanne heeft zelf twee verschillende soorten trappen bedacht.

Bewegend leren: spellingwoorden oefenen
Groep 3 heeft maandag zelf een parcours bedacht en uitgezet
om al springend en rennend de spellingwoorden te oefenen. De
schrijfletters blijven ook al steeds beter “plakken” bij ze.

Versoepeling quarantaineregels
Afgelopen week zijn de quarantainemaatregelen voor kinderen in het onderwijs versoepeld. Hieronder treft u de belangrijkste
veranderingen aan.

•

De nieuwe quarantaineregels gelden vanaf woensdag 26 januari voor een periode van zes weken. Na drie weken volgt een
evaluatiemoment waarbij het OMT en kabinet kijken naar het effect van de nieuwe quarantaineregels.

•

Leerlingen in het po en v(s)o blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben
die kunnen wijzen op het coronavirus. Als leerlingen milde klachten hebben en een negatieve zelftest dan mogen ze ook naar
school. Kinderen met milde verkoudheidsklachten mogen dus alleen met een negatieve testuitslag naar school. Een negatieve
zelftestuitslag volstaat. Is de test positief dan blijf het kind thuis en maakt u een testafspraak bij de GGD.

•

Leerlingen in het po en v(s)o die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven niet in
quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.

•

Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine. Alleen de leerlingen die besmet zijn
met het coronavirus blijven thuis.

•

Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. Dringend advies voor leerlingen
(vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen.

•

Omdat de quarantaineregels al zijn ingegaan, mogen klassen die momenteel in quarantaine zitten vanwege de aanpassing
van de regels meteen weer naar school. Per situatie is verschillend of dit organisatorisch haalbaar is, soms lukt dit bijvoorbeeld
niet door ziekte van onderwijspersoneel.

•

Het blijft belangrijk de basismaatregelen, zoals regelmatig handen wassen en goed ventileren, na te blijven leven. Ook in de
school.

•

De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld in het geval over een grote cluster van
besmettingen met het coronavirus op een school.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Oefenen in de buitenlucht
In groep 3 zijn de kinderen veel aan het oefenen met
schrijven van woorden als spons, slak en zout. Niet
alleen binnen, waar het lekker warm is, maar ook buiten
in de kou. Ze oefenen, verbeteren en leren de woorden
door te kijken, luisteren en in stapjes op te schrijven.
Het maakt groep 1 en 2 soms ook al nieuwsgierig. Mooi
om te zien hoe fanatiek er geoefend wordt.

Talentenshow
We hadden een vol programma met de talentenshow. Bas beet de spits af met de splitshuisjes, geassisteerd door Hazel. Daarna
deden Noor en Sanne de oma-show. Lotte, Esmee, Lieke en Devie hadden een dansoptreden. Daarna liet Jelle zien hoe hij aan
het oefenen is met steltlopen, Joep hielp hem daarbij. Tussendoor was politieman Daan (groep 1) op zoek naar boef Lars. Fleur
liet ons horen hoe goed zij al klok kan kijken. Groep 4/5 dansten in het blauw een stoere dans. Tijme liet zijn kralenplank zien en
vertelde hoe hij het gemaakt heeft. Noor sloot de talentenshow af met een tekst over de lente.
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