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Schooljaar 2021-2022

12 november

Schoolfruit
Volgende week is het zover: meer dan 3100 scholen in Nederland ontvangen de eerste levering EUSchoolfruit- en groente. Met De Kring doen we ook weer mee. Kinderen kunnen op deze manier
allerlei groentes en fruit proberen die ze niet kennen en krijgen ook nog eens 3 keer in de week
gratis fruit of groente.
Voor komende week krijgen we ananas, waspeentjes en appel.
Leerlingenraad
We zijn na de herfstvakantie weer gestart met leerlingenraad. De leerlingen die vorig schooljaar
gekozen zijn, mogen er dit schooljaar in blijven, want we hebben door Corona niets kunnen doen.
Volgende week zijn er verkiezingen in de groepen 5.
Daarna zullen we de leerlingenraad presenteren aan de school en gaan we met elkaar aan de slag.

Vreedzame School
In alle groepen zijn we druk bezig met de lessen en activiteiten van De Vreedzame School.
Bijgevoegd ontvangt u de nieuwsbrieven van de blokken 2 en 3.
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Maatregelen door toename Corona
Op dit moment hoeven wij gelukkig op school nog vrijwel geen extra maatregelen te nemen.
Alleen voor de weeksluiting hebben we moeten besluiten om hier geen ouders bij uit te nodigen.
We maken nu een opname en zullen deze via een afgesloten mogelijkheid op Youtube verspreiden
onder de ouders van de groep.
Verder verzoeken we de ouders om niet onnodig de school in de gaan, maar het liefst uw kind bij de
deur (ingang) af te zetten.
We moeten met elkaar bewust zijn van de risico’s, want groepen in quarantaine of zelfs de school
daar zitten we niet op te wachten.
Nieuws uit vorig Kringgesprek

Studiedag vrijdag 19 november
Op vrijdag 19 november hebben we weer een studiedag gepland staan. Alle collega’s krijgen
wederom een training in de Vreedzame School. Daarnaast gaan we deze dag ook nog aan de slag
met andere organisatorische zaken.
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