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Corona
Helaas zijn er in groep 1/2, groep 5/6 en 7/8 enkele kinderen positief getest op het
coronavirus. Gelukkig hebben ze milde klachten. De ouders van deze groepen hebben
hierover een mail ontvangen.
Op dit moment lijkt het om op zichzelf staande gevallen te staan. Mochten er drie, aan
elkaar te linken, gevallen binnen een groep zijn, dan zijn we genoodzaakt de groep naar
huis te sturen. We schakelen dan over op thuisonderwijs.

Mocht uw kind corona-gerelateerde klachten hebben, houd uw kind dan thuis. Mocht u of
uw kind positief getest zijn op het coronavirus, laat ons dat via de mail/ telefonisch weten.
Wilt u daarin duidelijk aangeven wat de afspraken met de GGD zijn?
Wij worden namelijk, in verband met de grote drukte bij de GGD, vanaf vandaag niet meer
op de hoogte gesteld van een positieve test van een leerling van onze school.

Dank voor uw medewerking!

Boomfeestdag
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 7/8
samen met wethouder Vreeswijk de wijk weer een beetje
groener gemaakt. In het kader van boomfeestdag hebben
ze twee bomen geplant aan de Prins Clausdreef en één
boom bij de parkeerplaats van SVL. Onder de bomen
hebben de kinderen mooie struikjes geplant. Geweldig
om te zien dat de kinderen zo enthousiast mee hebben
gedaan. Als dank voor de medewerking kregen de
kinderen een T-shirt, een armbandje en een oorkonde.
We willen volgend jaar graag weer meedoen.

Tussen de Schuifdeuren 1/2

Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 1/2 hun eerste optreden gegeven voor
ouders en opa’s en oma’s. Het optreden stond volledig in het thema van de herfst.
De kinderen maakten muziek met belletjes, droegen gedichtjes over spinnen voor, zongen
verschillende herfstliedjes, dansten op het muziekstuk “Herfst” van Vivaldi en lieten een
paddenstoelendans zien op de muziek van Tchaikovsky.
Wat een geweldige afsluiting van de herfst. Applaus!

Springernieuws



Leerlijn Leren leren

Dit schooljaar zijn wij gestart met het invoeren van de leerlijn ‘Leren leren’. Bij het LEREN
LEREN gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die belangrijk zijn voor
het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid,
doorzettingsvermogen en motivatie (kortom een goede werkhouding) van groot belang. In
feite draait het hier om een drang tot permanent verder willen leren en ook plezier beleven
aan het leren van nieuwe dingen.

Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in staat
bent een goede werkverdeling te maken in de tijd (kunt werken volgens plan) maar ook dat
je in staat bent verschillende manieren van leren in te zetten om informatie te zoeken en
op te slaan, zodat later getoond kan worden wat geleerd is. Ook het kunnen reflecteren op
het eigen leergedrag is van wezenlijk belang, want er valt zo ontzettend veel te leren, ook
(of juist) als het niet helemaal zo gegaan is als je had verwacht.

Tot de Kerstvakantie werken we aan de volgende doelen:

● Vanaf groep 1: Werkt een vooraf afgesproken aantal minuten zelfstandig aan een
taak.

● Vanaf groep 3: Maakt gebruik van een wachtwerkje als hij vastloopt of lost het
probleem op een andere manier op

● Vanaf groep 4: Slaat een probleem over en gaat door met een andere deel van zijn
werk (ook ander vakgebied)

● Vanaf groep 5: Begint aan een volgende taak waarvan hij weet dat hij deze
zelfstandig mag en kan doen.

Voortgangsgesprekken
In de week van 22 t/m 26 november vinden de voortgangsgesprekken plaats voor groep 1
t/m 7. U kunt zich hiervoor inschrijven via ‘Oudergesprek’ in de app vanaf morgen, dinsdag
16 november 6:00 uur.
Deze gesprekken zijn op verzoek van de leerkracht en/of u. Het is niet verplicht, maar een
mooie mogelijkheid om de ontwikkeling van uw kind op school te volgen.
Mocht de leerkracht van uw kind u graag willen spreken, dan ontvangt u vandaag een
mailtje.

Verwijzingsgesprekken groep 8
De komende week krijgen de kinderen van groep 8 het voorlopig schooladvies. De
gesprekken zijn gepland op dinsdag 16 november en op donderdag 18 november. We
bespreken het advies met de ouders en de kinderen, zodat ze op zoek kunnen gaan naar
een school voor voortgezet onderwijs, die bij ze past.

Fietsenkeuring
Complimenten van de vrijwilligers van Veilig Verkeer Wijk bij Duurstede. Bijna alle kinderen
hadden hun fiets meegenomen naar school. Dank daarvoor.

Nieuwe leerling
Deze week is Morris in groep 1 gestart. Hij heeft al veel ontdekt in de klas, de knikkerbaan,
puzzels, lego en nog veel meer. Hij vond het ook erg leuk om met de bal in de grote
gymzaal te spelen. Morris we wensen je heel veel plezier op onze school.

Schoolbezoeken groep 8
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Vrijdagmiddag hebben de kinderen van groep 8 de open lesmiddag van Revius Wijk
bijgewoond. Na een korte inleiding over het Revius hebben ze les gehad in Engels, biologie
en aardrijkskunde. De komende weken gaan we ook nog op bezoek bij NXT Maarsbergen
en Revius Doorn, zodat de kinderen in februari allemaal de juiste keus voor een middelbare
school kunnen maken. Bedankt Anja en Joyce, dat jullie hebben meegefietst.

Sinterklaas
Afgelopen zaterdag hebben we gezien dat de boot aangemeerd is in Nederland. Sinterklaas
zelf was al een paar dagen eerder aangekomen. We volgen sinds vorige week de
gebeurtenissen van het Sinterklaasjournaal, dagelijks te volgen om 18.00 uur op NPO 3.
We kijken de afleveringen ook terug in de klas.

Tijdens het defilé voor het pietenhuis zagen we ineens Tibbe, Isa, Iris en Mirthe voorbij
komen. Zij mochten samen met de burgemeester, Sinterklaas en de Pieten begroeten.

Ook dit jaar kun je weer een mooie kleurplaat inkleuren en inleveren in de rode brievenbus.
De brievenbus staat in het halletje bij de kleuters.

Lootjes trekken

Vandaag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes getrokken. Ze krijgen op deze dag
ook een envelopje met €5,- mee naar huis om een cadeautje van te kopen. We verheugen
ons weer op de prachtige surprises. Voor meer informatie verwijzen we u naar de mail van
afgelopen woensdag 10 november.

Pietenochtend
Woensdag 24 november gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 in groepjes verschillende
leuke spelletjes doen. Ze doen dit onder begeleiding van leerlingen uit groep 7/8. De
kinderen mogen deze ochtend als Piet of Sint verkleed naar school komen.
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Schoen zetten
Dinsdag 30 november is het zover. De schoenen van de kinderen mogen meegenomen
worden naar school, zodat we alle sinterklaasliedjes kunnen gaan zingen bij het zetten van
de schoen. We zorgen ervoor dat we hard genoeg zingen, zodat Sinterklaas de liedjes ook
kan horen in het Pietenhuis. Wie weet ontvangen de kinderen dan iets leuks van de Pieten.

Sinterklaasfeest
Op vrijdag 3 december vieren we Sinterklaas op school. Ook groep 1 is daarbij van harte
uitgenodigd. De kinderen verwachten we op de normale schooltijd op school. Als iedereen
binnen is dan wachten we af wanneer de Sint en zijn Pieten komen. We hebben zin om dit
samen met de kinderen te gaan vieren. Er is dit schooljaar helaas geen aankomst van de
Sint en Pieten op het plein.
Alle kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit.

Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 29 november (samen met de kalender
van december)
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