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Weer naar school 

Wat is het fijn om de kinderen na een         

periode van afstandsonderwijs weer live     

in de school te zien. Bijna alle kinderen        

zijn aanwezig, een hal vol met      

snowboots, sleetjes op het plein, hard      

aan het werk en sneeuwballen gooien op       

het plein. 

Het is helaas anders dan anders; zo       

lopen de leerkrachten en kinderen van      

7/8 met een mondkapje in de gang (en        

dat is nog wel wennen) en zijn er        

gescheiden pauzes. Dit zal nog wel een       

tijdje zo blijven. 

 

Mocht u het protocol niet hebben      

gelezen, dan vragen wij u dit alsnog te        

doen. Bij één positieve besmetting in een       

groep moet de hele klas thuisblijven. Dit       

willen wij voorkomen. Dringend verzoek     

om niet te zwaaien bij de ramen. Houd        

bij het brengen en ophalen 1,5 m afstand        

tot andere ouders (advies RIVM is om       

een mondkapje te dragen).  

 

Wij rekenen op uw medewerking. Dank! 

 

Zoals u op bovenstaande foto ziet is het schoenen wisselen met de kleuters best              

een uitdaging geweest. Vanaf morgen mag groep 1/2 gewoon weer met schoenen            

aan naar de klas. Springen onder de overkapping levert ook sneeuw verlies op :-). 

 

Foto’s thuiswerken 

Dank voor alle foto’s die u gestuurd heeft        

tijdens de thuiswerk-periode. Leuk om de      

kinderen zo te kunnen volgen. De foto’s       

van de laatste week vindt u in de bijlage. 

 

 

 

 

 

 

Springernieuws 



 

 

Vreedzame school 

De weken tot de voorjaarsvakantie gebruiken we om opnieuw een aantal zaken            

onder de aandacht te brengen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het geven van             

opstekers, de sfeer in de groep, het verschil tussen een conflict en een ruzie en hoe                

te reageren op conflicten. Daarna gaan we verder met het blok: We hebben hart              

voor elkaar.  

 

Toetsing en rapportage 

Normaal gesproken nemen we in januari de CITO-toetsen (voor het midden van het             

schooljaar) af in groep 3 t/m 8. Zoals u eerder heeft kunnen lezen schuiven we               

deze op, om alle kinderen een eerlijke kans te geven. We nemen een deel af in de                 

week van 15 t/m 19 februari en een deel in de week van 8 t/m 12 maart. 

 

Het rapport volgt 31 maart. 
 

Schoolbrede project 

Meteen na de voorjaarsvakantie start ons schoolbrede project. Dit gaan we           

vormgeven binnen de eigen klas.  

Alle groepen gaan aan de slag met “Natuur”. U ontvangt binnenkort meer info. 

 
 

Wegwerkzaamheden Langbroekerdijk 

De Gebr. Van Kessel Wegenbouw bv gaan voor de gemeente Wijk bij Duurstede             

aan het werk op de Langbroekerdijk. Ze bestraten de voetpaden, de inritten en de              

parkeervakken opnieuw. En ze vervangen ook het asfalt van de rijweg.  

 

Via onderstaande link is een kort filmpje beschikbaar dat gericht is op met name              

kinderen met info hoe te handelen in de buurt van werkzaamheden. 

Hier en daar iets te moeilijke woorden voor de jongste kinderen, maar misschien             

met een uitleg erbij toch nuttig. 

https://youtu.be/kwcJ0GkzsaE 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkwcJ0GkzsaE&data=04%7C01%7Cjschoppink%40kessel.nl%7C23d0aa6402c64c310b9608d8b609cca7%7Ccdc477bfb6e34345b1be3b225394e17e%7C1%7C0%7C637459500485978158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j2160Sy%2Blj%2BQpHGhrFLRRCWH4B%2F9JxW367I%2B24RA4Qo%3D&reserved=0

