Nieuwsbrief november 2021
START NIEUWE THEMA: PLUK DE DAG!
Wat zijn we blij iedereen weer uitgerust en wel terug
te zien na een heerlijke herfstvakantie. De Gouden
Weken hebben we voor de herfstvakantie
afgesloten met een gezellige Halloween-dag, vol
met samenwerkingsopdrachten, knutselwerken en
(bewegings)spellen.
We starten deze nieuwe periode met het thema
“Pluk de dag!”. Wij gaan ons focussen op
dankbaarheid. Dankbaarheid voelen is een goede
manier om je te blijven verwonderen over de mooie
en fijne dingen in het leven.
Je kunt als je dit leest even bewust dankbaar zijn voor, laten we zeggen, je vrienden, je familie,
je gezondheid, en snelle wifi, maar morgen is alles weer vanzelfsprekend. Zo zitten mensen
nu eenmaal in elkaar. We waarderen pas wat we hebben als we het kwijt zijn – en dan hebben
we spijt dat we er niet van genoten toen het er nog was. Alle reden om te focussen voor wat
er nu mooi en goed is in je leven. En gelukkig: dankbaar zijn is een vaardigheid die je kunt
oefenen.
Ook thuis kunt u oefenen in dankbaarheid, graag delen wij drie dagelijkse rituelen:
1. Begin de dag dankbaar
Bedenk elke ochtend als je net wakker bent één ding in je leven waarvoor je dankbaar bent.
Het mag van alles zijn, klein of groot. Een geur, een kleur, iets wat je lekker vindt, iemand in
je leven. Bedenk ook: ergens in de wereld zou iemand op dit moment dolblij zijn met iets dat
jij vanzelfsprekend vindt. Veiligheid. Warm water. Wifi. Je zintuigen.
2. Ben je dankbaar? Zeg het dan!
‘Dankbaar zijn en het niet zeggen, dat is zoiets als een cadeautje mooi inpakken en het níet
geven,’. Geniet je ergens van, ben je ergens blij mee, vind je iets mooi? Zeg het dan. Voor nog
veel meer effect: schrijf een bedankbriefje. Bedank iemand voor iets dat iedereen
vanzelfsprekend vindt.
3. Voor drie dingen dankbaar
Schrijf elke avond drie dingen op waarvoor je dankbaar bent. Dat kan in een document op je
mobiel, maar een notitieboekje naast je bed werkt nog beter. Begin met ‘Ik ben dankbaar
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voor…’ en vul dat aan. Een zin of een woord is al goed, je kunt het eventueel aanvullen met
een zinnetje over waarom je dankbaar bent. Kost maar een minuutje, doe het elke avond –
tot het net zo vanzelfsprekend is als je tanden poetsen.
We werken tot en met de kerstvakantie aan dit mooie thema “Pluk de dag!”.

STAND VAN ZAKEN M.B.T. COVID19
U heeft ongetwijfeld kennisgenomen van de weer aangescherpte coronamaatregelen vanuit
de overheid die vorige week dinsdag tijdens de persconferentie zijn benoemd. Voor de
basisscholen zijn er op dit moment gelukkig geen specifieke maatregelen gesteld.
We stellen het wel op prijs als u de leerkracht informeert wanneer er sprake is van corona (of
vermoedens van corona) in uw gezin of naaste omgeving. Via deze link vindt u de meest
recente beslisboom die u kunt doorlopen om te bepalen of uw kind naar school of opvang
mag. Dit is de link naar de Engelse versie.

EU-SCHOOLFRUIT 2021-2022
Hoera, we doen dit jaar weer mee met het EU schoolfruit- en
groenteprogramma. Met dit programma leren onze kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
In de week van 15 november krijgen we de eerste levering verse
groenten en fruit op school. Op dinsdag, woensdag en donderdag
hoeft u de kinderen geen fruit/groentehap meer mee te geven. Dit
wordt vanaf die week door school verzorgd.

JUF RENEE MET VERLOF!
Juf Renee gaat vanaf volgende week met zwangerschapsverlof.
Rust lekker uit Renee en een fijn verlof gewenst! (Hopelijk tot snel
met jullie nieuwe mooie aanwinst

).

Tijdens het verlof van Renee staat meneer Martijn op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag voor de groep. Lucy staat op
woensdag voor de klas.
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SINTERKLAAS
Jihoe! Vanaf zaterdag 13 november is de Sint weer in het land!
Op school gaan we aan de slag met het Sinterklaas lespakket van
Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom en kijken we naar Studio
Pepernoot. Thuis kunnen de kinderen dit ook kijken.
Op woensdag 1 december is het Sinterklaasfeest op school.
Meer informatie over de Sinterklaas activiteiten volgt later nog
via Social Schools. We gaan er weer een mooi feest van maken!

STUDIEDAG DINSDAG 23 NOVEMBER
Niet vergeten!
Op dinsdag 23 november is het studiedag en zijn al onze
leerlingen vrij.
Geniet lekker van dit extra vrije dagje allemaal!

FACULTATIEVE OUDERGESPREKKEN
In de week van 6 t/m 10 december staan de facultatieve oudergesprekken op de agenda.
Mocht u graag een gesprek willen met de leerkracht, dan kunt u zich via Socials Schools
inschrijven voor een dag en tijd die de leerkracht heeft open gezet. U ontvangt hierover nog
bericht van de leerkracht via Social Schools.

OUDERBIJDRAGE 2021 - 2022
Op 1 oktober 2021 heeft u via Social Schools een brief ontvangen over de vrijwillige
ouderbijdrage voor dit schooljaar. In de brief leest u precies hoe u de vrijwillige bijdrage over
kunt maken. U kunt ook gebruik maken van de betalingslinkjes die in het berichtje staan.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

INSCHRIJVEN BROERTJES/ZUSJES
Denkt u er a.u.b. aan om tijdig de kleine broertjes en/of zusjes van uw kinderen in te schrijven?
Zo houden we zicht op hoeveel leerlingen we kunnen verwachten de komende schooljaren en
of dit past in de groepsindeling van school. Mocht u een inschrijfformulier nodig hebben, dan
kunt u deze opvragen bij de administratie via administratie@rodeschouw.nl . Alvast bedankt!
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Bericht van Stichting ZON
Woensdag 10 november was het eindelijk zo ver! We zijn op
schoolreis geweest. De kinderen werden op twee verschillende
locaties ontvangen. Een deel heeft de hele morgen gespeeld bij
Avontura Roosendaal. Lekker springen, rennen, kruipen, plezier
maken en vooral samen spelen. Wat leuk was het om te zien hoe
iedereen het naar zijn/haar had. Ze hebben veel plezier gehad.
De andere kinderen hebben een hele fijne morgen gehad bij Playdôme Roosendaal. Waar we
een ruimte hebben gecreëerd vol lichtjes, muziek, massages en tijd om te snoezelen. Ook hier
hebben kinderen genoten. Op beide locaties hebben we lekkere frietjes gegeten.
Na de frietjes zijn we met alle kindjes gaan zwemmen en wat een feest was dat. En wat een
ervaring om dit samen te mogen beleven. Na het zwemmen hebben we nog lekker wat
gedronken en een ijsje gegeten.
Wat een feestje was ons allereerste ZON schoolreisje, een dank je wel aan alle medewerkers
om deze dag tot een succes te maken. En ook een dank je wel Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind voor de donatie voor deze dag. Daarnaast bedankt, Playdome en Zwembad
de Stok om ons te ontvangen.
Het was onvergetelijke dag!
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Bericht van Mamaloe
Kinderopvang:
• Thema herfst gaat na de herfstvakantie starten.
Gaan jullie een mooie herfstwandeling maken
thuis, dan zijn wij erg blij met spullen uit de
natuur. Bladeren, eikels, mos etc. Ook overige
spullen wat te maken heeft met de herfst zijn van
harte welkom, persoonlijke spullen wel graag van
naam voorzien.
•

Na thema herfst is de Sint in het land en zal
thema Sint beginnen zodra de stoomboot is
aangemeerd in ons kikkerland.

Buitenschoolse opvang:
• Deze maand gaan wij beginnen met de planning voor de kerstvakantie. Heeft u opvang
nodig dan kunt u dit tot uiterlijk 1 december 2021 aanvragen via de app. Daarna is de
planning rond en kunnen we enkel aanvragen goedkeuren indien dit qua kindratio
mogelijk is.

5

