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De eerste maand van het jaar 2022 zit er al weer op. De eerste weken zijn voorbijgevlogen. Een
periode waarin het soms even zoeken is hoe we omgaan met ons programma en de zieken in de
klas, maar ook waarbij we klassen soms niet fysiek kunnen lesgeven door ziekte van
leerkrachten. De komende weken zal dit ons ongetwijfeld bezig blijven houden, maar we blijven
ons best doen zo goed mogelijk elk kind het onderwijs te geven dat het verdiend.
In deze nieuwsbrief o.a. luizencontrole, blokkering van de weg en ANWB Streetwise.

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode
‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening,
foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen,
staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de
leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde.
Week 5 t/m 7: Bewonderen
Inhoud
: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat
bewondering van mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en
kwetsbare.
Bijbel
: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; het geloof van
de Romeinse officier; het toekeren van de andere wang; de vraag aan de rijke
jongeling; het kleine mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19).

Agenda voor de komende periode
Dinsdag 1 februari
Woensdag 2 februari
Donderdag 10 februari
Maandag 14 februari
Woensdag 15 februari

: Nieuwsbrief
: Oudercommissie Peuterstap
: ANWB Streetwise
: Margemiddag (groep 1 t/m 8 vanaf 12.00
uur vrij)
: Nieuwsbrief

Onze jarigen
Dylano
Wes
Hannah
Xavi
Jolijn
Keano
Sjors
Jens

1 februari
2 februari
2 februari
3 februari
9 februari
10 februari
12 februari
14 februari

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

8
1
3
7
2
4
3
6

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!

Luizencontrole
De luizencontrole gaat in verband met de geldende maatregelen
voorlopig nog niet door. Wilt u zelf de kinderen thuis extra controleren?
Mochten er luizen geconstateerd worden thuis, wilt u dit dan wel aan ons
doorgeven? Dan kunnen wij via Parro ouders inlichten.

Blokkering van de weg
We hebben begrepen dat er buren zijn die rondom de school wonen waarvan de uitrit soms
wordt geblokkeerd door wachtende ouders met fietsen/auto’s. Ze vinden het ook erg vervelend
dat ze soms niet bij hun garage kunnen komen. Ze geven aan dat ouders fel reageren wanneer
er wordt gevraagd of ze even aan de kant willen gaan.
We weten dat de bereikbaarheid van onze school een uitdaging is. We willen u echter wel
vragen om de ruimte van de buurtbewoners te respecteren en hun wel doorgang te geven met
bijvoorbeeld de auto, ook al staan de dranghekken op straat. Het moet niet zo zijn dat het
woonplezier van onze buren verloren gaat door zulke situaties.
Helpt u mee om hier op te letten?

ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele
telefoon zorgt vaak voor afleiding…
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom
hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 10 februari naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor
alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een
aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst.

De vier onderdelen zijn:
•

Voor groep 1 en 2: Toet toet
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.

•

Voor groep 3 en 4: Blik en klik
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een
fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.

•

Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de
invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

•

Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter
voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!!

Letterfeest groep 3
Woensdag 19 januari was het feest voor de kinderen uit groep 3. Ze kennen alle letters en dat
moest gevierd worden. Zelfs online feestten er een aantal kinderen mee.
Na een letterspeurtocht door de school, was er tijd voor champagne, letterkoekjes en een
diploma van juf van Dijken. En nu lekker veel lezen!

Recente versoepeling
Er zijn versoepelingen van de maatregelen afgekondigd.
Hieronder de wijziging in quarantainebeleid.
U gaat thuis in quarantaine als u positief getest bent op Corona. Heeft iemand in uw omgeving
het dan gaat u in quarantaine, maar er zijn uitzonderingen.
Wanneer niet in quarantaine?
U heeft een huisgenoot of nauw contact met corona. In de volgende situaties hoeft u niet in
quarantaine. Er is dan wel het verzoek om elke dag een zelftest te doen.
•
•
•

U bent in de afgelopen 8 weken positief getest en u heeft geen klachten.
U heeft meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie gehad en geen klachten.
Je bent jonger dan 18 jaar en gaat naar de kinderopvang, het primair onderwijs of
het voorgezet onderwijs.

Deze uitzondering geldt ook voor:
•
leerlingen in het voorgezet onderwijs die 18 jaar of ouder zijn;
Krijgt u toch coronaklachten? Doe een zelftest. Of laat u dan testen: maak online een afspraak
of bel 08001202.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

