Nieuwsflits November
Wel en wee op de Rehoboth
De ene bevalling is de andere niet. Dat ondervonden juf Janine Guijt en
juf Anouk van der Zwan ook. De beide bevallingen verliepen minder
soepel dan gehoopt of verwacht. Juf Guijt zou inmiddels al weer aan het
werk zijn, maar dat lukt op dit moment nog niet. Zij is officieel nog ziek
gemeld. Het bevallingsverlof van juf van der Zwan loopt ten einde en zij
kan half november weer beginnen. Beide juffen hebben voor de
komende tijd een dag ouderschapsverlof in de week aangevraagd. Beide
juffen gaan in principe werk doen in de “flexibele schil” ter ondersteuning
van grote groepen en leerlingen die sinds de coronatijd enige
achterstand hebben opgelopen. Daar is dit schooljaar nog geld voor.
Deze geldstroom (“Nationaal Plan Onderwijs”) stopt overigens aan het
eind van dit schooljaar.
Juf Rianda ten Hove gaat vanaf 9 november met zwangerschapsverlof. Zij
heeft juf Annemarie Haasnoot de periode tot aan de herfstvakantie
ingewerkt in groep 5b en juf Haasnoot zal juf ten Hove tot in ieder geval
de meivakantie vervangen op de maandag en dinsdag. Op de woensdag
is juf Annelies Boogert in groep 5b en juf Hannah Nijgh blijft op
donderdag en vrijdag in deze groep werken.
Tot nu toe zijn we er qua corona en griepgolven goed vanaf gekomen op
school. Laten we hopen en bidden dat dit zo zal blijven.

Gedragsobservatielijst Kanvas
Twee keer per jaar nemen we de gedragsobservatielijst Kanvas af, die bij
de Kanjertraining hoort. De belangrijkste vragen hierbij zijn
samenvattend: “Zit het kind goed in het vel?” en “Vertoont het
doorgaans gewenst gedrag of laat het kind te veel ongewenst gedrag
zien?” Als hierin iets opvalt, gaan we er mee aan de slag.

Nationaal schoolontbijt 9 november
Op woensdag 9 november wordt ook dit jaar het Nationaal Schoolontbijt
gehouden. We gaan op school ontbijten. We beginnen gewoon om 8:45
uur, maar de kinderen hoeven dus niet thuis te ontbijten. Meer info:
https://www.schoolontbijt.nl/ Zie ook de parro die hierover al is
verstuurd.
Op woensdag eindigt ook onze Dankdagactie. Tot en met deze
woensdag kunnen de leerlingen nog etenswaren in de hal brengen. Zie
hiervoor de parro van begin november. Bedankt voor uw bijdrage!

Week van de Mediawijsheid
Ook dit jaar doen groep 7 en 8 weer mee aan de week van de
Mediawijsheid, die begin november is gestart en duurt t/m 10 november.
Meer info: https://mediamasters.nl/basisonderwijs/

Ouderportaal twee weken open
Het ouderportaal staat weer open van maandag 7 t/m vrijdag 18
november. U kunt (voor de hogere groepen) kennisnemen van de
leerresultaten van uw kind tot nu toe. De eerste 10-minutengesprekken
worden gehouden maandag 21 en dinsdag 22 november. U krijgt
binnenkort een uitnodiging om een afspraak te maken met de
groepsleerkracht(en). Bij de tweede ronde 10-minuten-gesprekken half
februari verwachten we alle ouders. Deze eerste ronde is voor ouders die
het fijn vinden om de leerkracht even persoonlijk te spreken of ook als de
leerkracht het fijn vindt om de ouders even persoonlijk te spreken over
de ontwikkeling van hun kind.

Sinterklaas
De nazomerdagen zijn net “afgesloten” en daar-is-ie-weer: Sinterklaas.
De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 12 november
2022 en dat zal zijn in Hellevoetsluis.

Op school worden de lootjes bij groep 5 t/m 8 getrokken op vrijdag 18
november en mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen zetten
op maandag 21 november.

Praktische verkeerslessen
In de week van 14 november worden weer de praktische verkeerslessen
gehouden voor alle groepen. Als het weer tenminste wel een beetje
meewerkt. Houdt u de parro in de gaten voor de juiste dag van de groep
van uw kind?! Soms is er een (deugdelijke) fiets nodig.

