Nieuwsbrief december 2021 #2
THEMA: DANKBAARHEID
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over het
thema Dankbaarheid waar we deze weken aan
werken in de klassen. Het is erg mooi om te zien wat
onze leerlingen bezighoudt en waar zij dankbaar voor
zijn.

Wij als school zijn ontzettend dankbaar dat de scholen open mogen blijven en we daardoor
o.a. een erg gezellig Sinterklaasfeest hebben kunnen organiseren voor onze leerlingen! Mede
dankzij de ouderbijdrage die we hebben ontvangen, heeft de Sint alle kinderen van de
onderbouw een mooi cadeau kunnen geven en hebben we als school een voetbaltafel
gekregen waar alle bovenbouwgroepen mee kunnen spelen. Wat een feest

!
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WIJ KLEUREN PAARS!
Op vrijdag 10 december kleurt onze school paars. Op
Paarse Vrijdag staan we namelijk met de gehele school stil
bij “Je mag zijn wie je wilt zijn’. In de klassen zullen we aan
dit onderwerp, passend bij de leeftijd van de kinderen,
extra aandacht besteden. Door als school mee te doen aan
Paarse Vrijdag, laten we zien dat iedereen bij ons zichzelf
kan zijn en niemand gepest of uitgesloten wordt om wie die
is of op wie die verliefd wordt.
De kinderen mogen op deze dag in het paars komen. Paarse
kleding, paarse schmink, paars haar... ALLES KAN!
Graag hadden wij een leuke modeshow gehouden in de school, maar helaas kan dat nu niet
doorgaan vanwege de maatregelen. Juf Joukje is deze dag tóch de jury en zal op die dag een
kleine verrassing uitdelen voor de meest originele paarse verkleding!

STAND VAN ZAKEN M.B.T. COVID19
Het aantal positief geteste kinderen, gezinsleden en medewerkers loopt op dit moment erg
op. Het is voor ons soms lastig om in te schatten wat de situaties zijn. Niet alle ouders geven
door of een ziekmelding gaat over corona gerelateerde klachten of een positieve (zelf)test.
Alleen met de juiste informatie kunnen we op school goed handelen en actie ondernemen.
De beslisboom kunt u gebruiken als u twijfelt of u uw kind wel of niet naar school kunt sturen.
De belangrijkste wijziging in het protocol vanuit de PO-raad is de toevoeging dat zelftesten
ingezet mogen worden bij de beoordeling van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, af en toe hoesten en verhoging tot 38 graden). Dus heeft uw kind lichte
klachten die we tegenwoordig toeschrijven aan corona? Dan kunt u ervoor kiezen een zelftest
te doen bij uw kind. Is die negatief? Dan is uw kind welkom op school. Is die positief? Dan kunt
u het traject bij de GGD ingaan met de officiële PCR-test. Mocht u zelf contact hebben met de
GGD dan graag ons schooldossiernummer vermelden: 130585. Zo houden we het overzicht bij
de GGD ook actueel.
We willen nogmaals aangeven dat testen niet is verplicht. Het is wel fijn om de leerkracht op
de hoogte te houden van het ziektebeeld en de keuzes die gemaakt worden.
De zelftesten die door de overheid beschikbaar worden gesteld voor de groepen 6, 7 en 8 zijn
nog niet binnen. Zodra deze binnen zijn, dan stellen we u hiervan op de hoogte.
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KERSTACTIVITEITEN
Ondanks alle maatregelen en richtlijnen proberen we voor onze leerlingen er nog wel een
knusse decembermaand van te maken

.

// 15 DECEMBER: FOUTE KERSTTRUIENDAG
Op woensdag 15 december is het Nationale Foute Kersttruiendag! Daar doen we graag aan
mee

! Dus heb je toevallig een foute kersttrui liggen? Dan zouden we het leuk vinden als

je die aantrekt naar school
. Heb je geen trui, maar bijvoorbeeld een kerstmuts of andere
kerstversiering dan mag dat uiteraard ook! Het staat jullie vast beeldig.
// 23 DECEMBER: KERSTONTBIJT
Het kerstdiner dat gepland staat op donderdag 23
december zal aangepast worden naar een gezellig
kerstontbijt. We willen dan graag om 8.00 uur beginnen,
omdat het dan nog donker is en we dan een gezellig
sfeertje kunnen creëren. Leg de chique kerstkleding dus
alvast maar klaar! Meer informatie over het ontbijt volgt
later. We maken er op 23 december verder een leuke dag
van. De klassen geven hier een eigen feestelijke invulling
aan. Omdat we een half uur eerder beginnen, eindigen
we deze schooldag om 14.00 uur. De BSO van Mamaloe
is hier ook van op de hoogte.
Groep 5/6/7B is druk bezig met de voorbereidingen van hun eigen kerstmusical. Veel succes!
STUDIEDAG VRIJDAG 24 DECEMBER
Op vrijdag 24 december is het studiedag en kunnen onze leerlingen al lekker een dagje langer
genieten van hun kerstvakantie!
EVALUATIE SCHOLENMARKT VO
Speciaal voor de ouders van groep 7 en 8 is er een korte vragenlijst opgesteld om feedback te
verzamelen over hoe zij de digitale scholenmarkt hebben ervaren. U kunt de vragenlijst via
bijgevoegde link openen: Evaluatie digitale scholenmarkt (office.com)
BERICHT VAN DE MR
De MR vergadert 6x per jaar over het reilen en zeilen op de Rode Schouw. Het afgelopen
jaarverslag is openbaar en kan door ouders opgevraagd worden bij Lucy Derks.
Verder kunt u te allen tijde bespreekpunten inbrengen bij de oudergeleding van de MR. Dit
jaar bestaat de MR uit: Martijn Luysterburg (docent bovenbouw), Renee Hagenaars (docent
bovenbouw), Douwe vd Wall Bake (vader van Sammie en Pieke) en Roel te Loo (voorzitter en
vader van Stijn en Daan).
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Bericht van Stichting ZON

Een slinger hier een lampje daar, wij knutselen samen, om de
groep nog gezelliger te maken voor de laatste weken van dit jaar.

Fijne Feestdagen!!!
Liefs van alle zonnetjes van de Rode Schouw
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Bericht van Mamaloe
Kinderopvang:
• Laatste weekjes van 2021 zijn aangebroken en bij Mik staat vooral KERST centraal.
We maken het gezellig met lichtjes en knutsel. Helaas dit jaar zonder echte
kerstviering, maar we maken er gewoon elke dag een klein kerstfeestje van.
• Kerstavond 24-12 en oudejaarsdag 31-12 zijn wij om 16.30 uur gesloten.
• Mocht uw zoon en/of dochter niet komen spelen in de kerstvakantie zou het fijn zijn
als u vooraf al afmeld via de app i.v.m. de personeelsplanning.
Buitenschoolse opvang:
• De weken voorafgaand aan de vakantie staat alles in het teken van de KERST.
We gaan takken versieren, kerstboom maken van toiletrollen, het grote kerst ren en
zoek spel spelen. Kortom erg druk en leuk programma.
• De kerstvakantie hebben wij thema van NOORDPOOL NAAR ZUIDPOOL. Ga jij met ons
mee op expeditie van de
Noordpool naar de Zuidpool?
Misschien denk je alleen maar
aan ijs en sneeuw als je dat
hoort, maar het is meer dan
dat! Wist je dat er ook veel
verschillende dieren leven? Die
kunnen prima tegen de kou!
Leer de verschillende dieren
kennen, doe proefjes met
sneeuw of maak je eigen
chocolademelk om even lekker op te warmen.
Zin in iets actiefs? Doe dan mee met de iglo ijs games, dans mee met de Polar
Express. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat ontdek je tijdens dit kei-KOELe thema!
• Kerstavond 24-12 en oudejaarsdag 31-12 zijn wij om 16.30 uur gesloten.
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