18 februari 2022
Eindelijk, de onthulling van de Jeugdstadhouder!!
Afgelopen maandag was het zover: eindelijk was groep 8 compleet en kon de onthulling
van de Jeugdstadhouder/stadhoudster plaatsvinden!!
Wat een feestje was dat en wat zijn we op het verkeerde been gezet... We dachten echt
dat Lotte de Stadhoudster zou zijn, maar uiteindelijk was het Luuk “Praten” uhm…
Straten die er met deze titel vandoor ging!
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Oudergesprekken
Afgelopen donderdag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen.
De leerkrachten hebben u inmiddels uitgenodigd voor een online oudergesprek
volgende week.

Tekenwedstrijd Sjors Sportief/Creatief
De tekeningen voor de tekenwedstrijd moeten uiterlijk 24 februari gemaild zijn naar
Sven van Gelder.

Spaarders gezocht!
Na de vakantie gaan we in groep 1/2/3 werken binnen het thema boerderij/lente.
Op dit moment heeft de Lidl een leuke actie. Met een volle spaarkaart kan je een gratis boerderij knuffel uitzoeken. Heeft u
zegels/spaarkaarten waar u niets mee doet, dan zijn wij er heel blij mee.

Versoepelingen in het primair onderwijs
Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie inzake corona. Tijdens deze persconferentie zijn versoepelingen
medegedeeld.
De versoepelingen op een rij:

Vanaf 18 februari:



Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits je 24 uur
geen klachten meer hebt.



Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen.



Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer mogelijk. Wel moeten hier
de 1,5 meter afstand en het gebruik van mondneusmaskers nog gehandhaafd worden.

Vanaf 25 februari:



Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende
ventileren gelden wel.



Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een mondkapje te
dragen.



Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te
doen blijft.

Carnaval vrijdag 24 februari
We kunnen bijna een gewoon carnavalsfeest vieren!!! De ouders van groep 8 plus enkele genodigden
zijn op vrijdag 24 februari uitgenodigd om op school de start van het carnavalsprogramma bij te
wonen. Het programma is als volgt:

8.30 uur: opening carnavalsfeest op Sint Jozef
9.00 uur: een carnavalsknutsel met de hele school

10.00 uur: hossen, café, spelletjes
12.00 uur: start voorjaarsvakantie
De opening van carnaval wordt vanaf 8.30 tot ongeveer 9.00 uur gestreamd
zodat u dit online kunt volgen. De link treft u aan in de mail van dit Wijzertje.

Ik-doelen
De komende week worden de 3 ik-doelen van de afgelopen 6 weken herhaald in de klassen. Na de vakantie gaan we ons richten
op het samenwerken en evalueren we hoe we dat doen met een maatje en hoe taken verdeeld kunnen worden.

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

Knappe kleuter
Hazel heeft dinsdag voor haar weekwerk woorden gemaakt met de letters K, Z en V. Al deze woorden zijn te vinden op het
schoolplein of in de klas. Veel woorden zijn gerelateerd aan het thema carnaval waar we in groep 1/2/3 deze week weer
volop mee bezig zijn geweest.

Valentijnsdag in groep 1/2/3

Valentijnspost!
Op Valentijnsdag rekenen met verliefde harten. Overal in de klas lagen hartjes verstopt.
Groot en klein. Hoe leg je ze van groot naar klein? Welke horen bij elkaar om samen 10 te
krijgen? Groep 3 kan de verliefde harten van 10 steeds sneller benoemen!

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

Welkom Fiene
Vandaag is Fiene voor de eerste keer komen wennen tot 12 uur. Ze heeft al
samen met de andere kinderen geknutseld en in de huishoek gespeeld. Na de
carnavalsvakantie start Fiene in groep 1. Welkom Fiene! We wensen haar
fijne en leerzame jaren bij ons op school toe!

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

