Nieuwsbrief februari 2022

LEER & VEERKRACHT OP DE RODE SCHOUW

Wat een toepasselijk thema hebben wij gekozen: aandacht, rust en ruimte. Fijn om te merken
dat kinderen leren hoe ze met aandacht voor zichzelf rust kunnen krijgen. In de aula hangen
onze cirkels vol met mooie ideeën en gedachten. In groep 5/6/7B hebben ze samen over het
thema gebrainstormd en bedacht dat vooral aandacht voor jezelf (een rustmomentje voor
jezelf) erg belangrijk is. Iedereen doet dit op een eigen manier en dit hebben de kinderen
geprobeerd uit te beelden met een mooi boetseerstuk. Knap werk groep 5/6/7B!
De leer & veerkrachtvaardigheden kwamen de afgelopen weken ook goed van pas. Het waren
hectische weken: veel kinderen positief getest, groepen in quarantaine of thuis aan het werk
omdat de leerkracht in quarantaine zit. Het valt allemaal niet mee voor alle kinderen, ouders
en medewerkers. Super trots ben ik (Lucy) dan ook op jullie allemaal! Zo fijn om te zien dat
iedereen zijn/haar uiterste best doet om het allemaal goed geregeld te krijgen.
Door de versoepelende maatregelen mogen er veel kinderen naar school komen. Helaas ook
nog een maar…er is namelijk nog steeds een leerkrachtentekort. Wij proberen het allemaal
binnen de school op te vangen, maar als dit echt niet mogelijk is dan kan het zijn dat de
kinderen toch thuis moeten werken. Zorg daarom a.u.b. dat u plan B nog klaar heeft liggen.
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Bij vragen over quarantaine of wanneer uw kind weer naar school mag, zijn onderstaande links
nog handig om raad te plegen:
- https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
- https://www.boink.info/stream/beslisboom-0-jaar-tm-groep-8-boink-ajn-rivm.pdf
Laten we hopen dat we het ergste achter de rug hebben. Nogmaals veel beterschap voor alle
zieken thuis. Hopelijk tot snel weer op school!
MAANDAG 7 FEBRUARI: STUDIEDAG
Op maandag 7 februari is het studiedag. Dat betekent dus een extra
dagje langer weekend voor de kinderen! Geniet ervan!

WOENSDAG 9 FEBRUARI: 1e RAPPORT
Op woensdag 9 februari worden de eerste rapporten meegegeven. In de week van 21 t/m 24
februari staan de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 gepland. U ontvangt tegen die
tijd een bericht van de leerkracht over het inplannen van de gesprekken.
SCHOOLADVIES GROEP 8
Op vrijdag 25 februari wordt aan groep 8 het definitieve schooladvies meegegeven. In de week
van 7 maart staan de adviesgesprekken met de ouders van groep 8 op de agenda. We weten
inmiddels wat onze groep 8-ers allemaal in hun mars hebben en wat ze kunnen, dus we
hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen op het voortgezet onderwijs!
VASTELAOVED: CARNAVALSFEEST VRIJDAG 25 FEBRUARI
Vrijdag 25 februari vieren we op school Vastelaoved. We gaan er
een leuke dag van maken! De kinderen hoeven deze dag alleen een
fruithap en wat drinken mee te nemen. Tussen de middag krijgen
de kinderen allemaal frietjes! Geef aan de leerkracht eventuele
allergieën of bijzonderheden door. Uiteraard mogen alle leerlingen
verkleed naar school komen deze dag en zal er zeker nog een potje
gedweild worden. ’s Middags krijgen we nog bezoek van ‘d’n
Hoogheid mee z’n gevolg’ van Stichting Alterse Carnaval.
Om 14.30 uur begint dan de welverdiende vakantie!

À ge mar leut et!
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BERICHT VAN DE WIJKAGENT
We hebben van de wijkagent vernomen dat er bij hen veel klachten
binnen zijn gekomen over fout geparkeerde auto’s in onze wijk. Graag
willen we u nogmaals erop wijzen om alleen in de parkeervakken
rondom school te parkeren. De Kiss & Ride strook is enkel bestemd
voor het afzetten van uw kind(eren) en weer door te rijden. Parkeren
op de Kiss & Ride strook kan dus beboet worden, mocht dit door de
wijkagent opgemerkt worden.
De wijkagent heeft aangegeven binnenkort te gaan handhaven, dus parkeer aub netjes in de
parkeervakken! Zo voorkomen we dat er onveilige verkeerssituaties ontstaan rondom onze
school.
BERICHT VAN SJORS SPORTIEF
Lacrosse, hockey, voetbal, zwemmen…In onze gemeente kun je
waanzinnig veel sportieve dingen doen. En het mooie is: dankzij Sjors
Sportief kun je daar heel makkelijk kennis mee maken. In dit boekje
vind je alle activiteiten op een rij:
https://cultuurensportstimulering.nl/bergen-op-zoom2022/#page=1
Inschrijven via www.fitfabriekboz.nl of via de Sjors App!

BERICHT VAN DE SCHOOLFOTOGRAAF
Inmiddels is het weer enige tijd geleden dat we de
knappe koppies van De Rode Schouw
gefotografeerd hebben. We hebben enthousiaste
reacties gekregen van een aantal ouders, leuk om
te horen!
Toch zijn er nog een aantal ouders die om welke
reden dan ook de foto's van hun kind(eren) nog
niet bekeken en besteld hebben.
Daarom hierbij een herinneringsbrief mochten
ouders toch alsnog de foto’s willen bestellen.
Inlogcode kwijt? Mail naar
info@knappekoppies.nl en de inloggegevens
kunnen voor u worden opgezocht.
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Bericht van Stichting ZON
Het lijkt misschien een beetje raar, maar onze bullen zijn
schoon en hangen klaar! Want vastenavend of niet,
verkleden is leuk!
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Bericht van Mamaloe
Kinderopvang:
• Begin deze maand starten wij op de groep met thema carnaval. Samen feesten en
gezelligheid, daar hebben wij allemaal behoefte aan dus met elkaar wordt het toch
nog een feestelijke boel.
• 28-2 t/m 4-3 is het voorjaarsvakantie, maandag 28-1 & dinsdag 1-3 zijn
sluitingsdagen. Dan is de hele kinderopvang gesloten.
• Vanaf 1-2 is Latoya gestart met werken bij Mik, ze zal veelal op maandag, dinsdag en
donderdag ons team komen versterken.

Buitenschoolse opvang:
• Alles draait deze maand en de vakantie om MUSIC MEASTRO. Dat wordt een
muzikale dolle boel op de BSO.
• Mocht u nog geen opvang hebben aangevraagd voor de voorjaarsvakantie en wel
opvang nodig hebben wilt u dit dan zo snel mogelijk aanvragen?
• 28-2 t/m 4-3 is het voorjaarsvakantie, maandag 28-1 & dinsdag 1-3 zijn
sluitingsdagen. Dan is de hele kinderopvang gesloten.
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