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Agenda
Zaterdag 23 januari
Dinsdag 9 februari

Oud papier
Opening van de scholen

Uitkijken naar…..
We keken deze zomer uit naar een nieuw schooljaar en pas nog naar het nieuwe kalenderjaar. En nu kijken we
uit naar de tijd dat de deuren van de scholen weer open mogen en we weer fysiek onderwijs mogen geven. We
kijken uit naar het contact met onze leerlingen, met de ouders. Het duurt allemaal langer dan gehoopt. We
snappen dat het lastig is voor ouders om alles thuis op te vangen en alle ballen in de lucht te houden.
Toch zien we mooie dingen gebeuren. En wat krijgen we leuke foto’s binnen van leeshutten die jullie zelf thuis
enthousiast hebben gebouwd. Blijf ze sturen, we versieren de hal er mee, zodat er een warm welkom is als de
deuren weer opengaan. We kijken er allemaal naar uit.

Nieuw ophaalmoment
We hebben de afgelopen tijd noodgedwongen vaak een beroep op u moeten doen. Het thuisonderwijs vraagt
de nodige flexibiliteit. Wij realiseren ons dat. We willen jullie graag een compliment geven over hoe het werk
opgepakt wordt. Bedankt allemaal voor jullie inzet en energie. Samen zetten we de schouders eronder! De
leerkrachten geven nu dagelijks instructie via teams. De onderwijsassistenten begeleiden ook kinderen. Ook
vangen we dagelijks kinderen op in de noodopvang. Het mooie van op deze manier van werken is dat de
kinderen hun vragen direct aan de leerkracht of onderwijsassistent kunnen stellen en ook feedback kunnen
krijgen op hun gemaakte werk.

Tijdens de persconferentie van dinsdag 12 januari is een verlenging van de landelijke lockdown aangekondigd.
De belangrijkste reden dat de lockdown wordt verlengd, is de verspreiding van de zeer besmettelijke Britse
variant van Covid-19. De overheid neemt daarom geen enkel risico. De verlenging van deze maatregelen is
natuurlijk een flinke teleurstelling, voor ons en voor u. We hopen uw kind(eren) zo snel mogelijk weer te mogen
begroeten.
De verlenging betekent ook dat er nieuw schoolwerk is klaargemaakt voor de kinderen. Maandag 1 februari zijn
er geen ’s morgens geen onlinelessen, deze ochtend komen we bij u thuis langs om het werk van de kinderen
te brengen, een kort babbeltje te maken en brengen een leuke verassing voor u mee. Bent u niet thuis, dan
hangen we het tasje aan de deur.

Kind op Maandag
De kracht in jou
Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat er iemand zou komen die blinden zou laten zien en
onderdrukte mensen vrijheid zou geven. Jezus leest het voor en zegt erachteraan: ‘Die woorden gaan nu in
vervulling.’ Zijn stadgenoten kunnen zich niet voorstellen welke kracht in Jezus werkt.
In Kafarnaüm komt Jezus een man tegen die beheerst wordt door een andere kracht: een boze geest. Jezus
verjaagt die boze geest. De man wordt weer zichzelf.
Niet te geloven
Het is bijna niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Een paar vissers hebben de hele nacht niets gevangen,
maar als Jezus zegt dat ze hun netten nog eens uit moeten gooien zitten ze plotseling vol. Een man geneest
van zijn huidziekte.Vier mannen laten hun zieke vriend op een draagbed door het dak voor Jezus’ voeten
zakken en de vriend staat op. Niet te geloven – maar echt waar!

Oud papier
Zaterdag 23 januari wordt er weer oud papier opgehaald. Deze keer zijn de fam.
Nijstad en Vos aan de beurt. Veel succes en bedankt voor jullie inzet!

Nationale Voorleesdagen

Prentenboek van het Jaar 2021: Coco kan het!
Vandaag is een grote dag
Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt?
Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze samen met haar vriendjes
mooie vormen vliegen. Is Coco klaar om haar vleugels uit te slaan?
‘Lees Coco kan het! voor en je zult merken dat jullie samen spontaan een lach op je
gezicht krijgt. De illustraties laten veel emoties zien en zijn sfeervol, daarnaast wordt
de tegenstelling tussen falen en slagen heel mooi weergegeven. Elke bladzijde kent
speciale details, zoals een insect in de boom. Een prentenboek om voor te lezen
aan peuters en kleuters, zonder dat het kinderachtig is. Coco kan het! is een boek dat herkenbaar is voor
iedereen, groot en klein, ieder op zijn of haar eigen niveau’

#ikleesthuis
Het collectieve boekenvak probeert iedereen die thuiszit een hart onder de riem te steken in deze onzekere tijd.
Deze speciale leesbevorderende campagne rond het ‘thuislezen’ is er op gericht zoveel mogelijk (potentiële)
lezers aan een mooie (voorlees)ervaring met een boek te helpen, juist nu het sociale leven stil is komen te
liggen en zoveel mensen noodgedwongen aan huis gekluisterd zijn met hun kinderen. Voorlezen zorgt ook in
deze onwerkelijke tijd voor een fijn en intiem moment tussen ouder en kind en stimuleert tevens de
taalvaardigheid.

Leeshutten
Er wordt thuis enthousiast gebouwd aan de leeshutten. Hier alvast een leuke impressie van een aantal
leeshutten.
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Veel leesplezier allemaal!
Tot slot
Onder schooltijd is de school telefonisch bereikbaar. En het team is ook via de mail bereikbaar. Mocht u vragen
hebben, of problemen met het opstarten van de computer, of inloggen bel of mail dan gerust naar school. We
doen ons best om, op afstand, u te helpen met het thuisonderwijs.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 3 februari.

