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Coronaperikelen 
Juf Janneke is gelukkig sinds deze week weer op school. Haar man, die besmet was met 
het coronavirus, is weer beter. Janneke moest daarna nog 10 dagen in quarantaine, maar 
sinds deze week is dat voorbij. Gelukkig was juf Joke bereid om die weken in te vallen in 
de kleutergroep. Het voelde eigenlijk ook wel weer heel vertrouwd. 
Juf Silvia werd dit weekend verkouden, dus zij moest zich ook laten testen. Gelukkig kreeg 
ze dinsdag een positief bericht: Ze had geen corona.  
 

Sint Maarten  
Dit evenement was dit jaar echt wel anders in vergelijking met andere jaren.  
De kleuters konden niet gezamenlijk lopen. Zij kwamen daarom bij de bovenbouw hun 
liedjes zingen. Gelukkig was er ook wel wat lekkers. De kleuters kregen allemaal een 
appeltje en een "zoen". Deze werd met smaak opgepeuzeld. 
Alle leerlingen van de midden- en bovenbouw hebben donderdag 12 november nog wat 
lekkers gekregen, omdat veel kinderen niet gelopen hadden. Juf Janny had er nog wel op 
gerekend dat er kinderen aan de deur zouden komen. Er zijn er een paar geweest. Wat 
over was kon ze mooi de volgende dag op school uitdelen. 
 

Sinterklaas 
We willen wel Sinterklaas vieren op school. De mensen die de school altijd versieren, gaan 
binnenkort de school in Sinterklaassfeer brengen. Het feest gaat wel anders dan andere 
jaren. Sinterklaas zal al in school zijn. Er komt dus niet een soort Sinterklaasaankomst bij 
school. Dit jaar blijft Sinterklaas op een vaste plek in school. Kinderen zullen in kleine 
groepjes een praatje met hem maken, zodat afstand houden gegarandeerd kan worden.  
We menen dat we het op deze manier wel kunnen doen. We vinden ook dat niet alle 
leuke activiteiten geschrapt moeten worden. Er moeten hoogtepunten in een schooljaar 
blijven voor de leerlingen en het Sinterklaasfeest is er daar altijd een van. 
 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

18-11-2020 nieuw thema Hallo Wereld 

04-12-2020 Sint op school 

04-12-2020 nieuwsbrief 
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Brandblussers 
We hebben op school twee brandblussers en een brandslang. Deze moeten elk jaar 
worden gecontroleerd. Dat is afgelopen week weer gebeurd. De brandblussers en de 
brandslang zijn weer goed gekeurd. Gelukkig worden ze elk jaar gecontroleerd, maar tot 
nog toe hebben we ze nog nooit hoeven gebruiken. 
 

Pauze hap 
Aan de pauzehap konden we vandaag zien dat toch nog wel veel kinderen een soort van 
Sint Maarten hadden gehad. Veel kinderen hadden wat snoep mee wat ze gekregen 
hadden. Een paar kinderen hadden de mandarijn(en) mee die ze gekregen hadden. Heel 
gezond! Volgens het voedingscentrum is het zelfs verstandig om twee stuks fruit per dag 
te nemen. We zien ook wel kinderen die b.v. paprika, wortel of komkommer in hun 
fruitbakje mee naar school nemen.  

 

Hallo Wereld 
Komende woensdag starten we met het nieuwe thema van Hallo Wereld: 
Wensen/Dromen. Het thema tijd, waar we vanaf de zomervakantie over gewerkt hebben 
is afgerond.  
Dit thema paste ook heel goed bij het thema van de Kinderboekenweek: En Toen.  
Juf Jinke, die het godsdienst gedeelte verzorgt bij ons op school, is in verband met de 
kwetsbaarheid voor corona, nog steeds thuis. Gelukkig komt juf Liesbeth nu bij ons op 
school. Zij vertelt ook prachtige verhalen over personen die met een thema te maken 
kunnen hebben. Zij haalt er zelfs personen bij uit de Griekse oudheid zoals bv. Chronos.  

 

Wensen/Dromen. Nieuwe thema Hallo Wereld 
De natuur brengt mooie kleuren met zich mee, de dagen worden 
korter. We doen het licht eerder aan en branden misschien 
kaarsjes voor de gezelligheid. Voor kinderen zijn deze laatste 
weken een periode van wensen/dromen. Ze maken 
verlanglijstjes. We wensen elkaar het beste ook in deze vreemde 
tijden. Voor een kind is een wens vaak verbonden met iets wat ze 
willen hebben. Maar kun je alleen wensen hebben voor jezelf, of 
kun je ook iets wensen voor iemand anders. Hoe voelt het als de 
wensen worden vervuld? Een wens/droom, het koesteren van 

een verlangen , het hebben van een wens/droom kan het leven juist de moeite waard 
maken. Dromen kunnen boodschappen zijn. De veranderingen kunnen beginnen bij het 
dromen en een bijdrage leveren aan een mooiere wereld. Mensen koesteren 
verschillende wensen/dromen en de mijne hoeft de jouwe niet te zijn. Maar we kunnen 
elkaar wel het beste wensen. Door middel van 
verhalen, muziek en verschillende werkvormen 
gaan we met de leerlingen dromen/wensen 
onderzoeken. 
Met vriendelijke groet, 
de vakdocenten Hallo Wereld. 
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Ingekomen post 

Online inspiratiebijeenkomst 

 “Spijbelen? Verzuim? Beter van niet! Maar… wat kunnen we eraan doen? Zeker in deze 
tijd.  
Ieder kind heeft recht om veerkrachtig op te groeien! Hoe kunnen wij kinderen en 
jongeren ondersteunen?  
Het Platform Collectieve Preventie Steenwijkerland organiseert daarom een online-
inspiratiebijeenkomst.  
Voor             álle ouders en professionals en vrijwilligers in Steenwijkerland  
Datum           16 november 2020  
Tijd               19.30-20.30 uur  
Locatie          online  
Toegang         gratis; de uitnodiging en informatie over aanmelden volgt  
Spreker         Carry Roozemond, directeur van INGRADO  
Gastheer       Jannes Mulder  
   
Reserveer deze datum in uw agenda en zeg het voort!  
 

 
 


