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Beste ouders/verzorgers,
Deze week de laatste gesprekken wederom online gevoerd, bijna allemaal goed
verlopen. Het team zal de gesprekken evalueren en kijken of er wat aangepast
moet worden voor een eventuele volgende keer.
We zijn deze week begonnen met het uitdelen en proeven van het fruit. Alle
kinderen hebben een appel, banaan en kakifruit kunnen eten.
In de groepen 7 en 8 hebben er voorleeswedstrijden plaats gevonden. De leerlingen
die in de klas het mooiste hebben gelezen mogen het donderdag 26 november
tegen elkaar opnemen. De leerling die dan het beste leest mag onze school
vertegenwoordigen op de regionale voorleeswedstrijd.
Studiedag
Dinsdag 3 november heeft er een studiedag plaats gevonden. Hier zijn we verder
gegaan met het ontwikkelen van het nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar.
In- en uitgaan school Damlaan
Wij merken dat ouders hun auto’s tijdens het brengen en
halen op de stoepen voor de school parkeren. Wij
begrijpen dat de situatie om de school het misschien
lastig maakt om ergens te parkeren, maar wij willen u
vragen dit niet voor de school te doen. Het maakt de
situatie onveilig en bovendien soms onmogelijk om 1,5
meter afstand te houden.
Wij doen een beroep op uw verantwoordelijkheid en
vragen u dus de auto ergens anders neer te zetten.
Sint
Ondanks alle Corona maatregelen kunnen wij in de klassen en op
school gewoon Sinterklaas vieren. Wij maken er op 3 en 4 december
weer een feestje van met alle kinderen. Als hij aankomt (iets met een
zak kolen) zal de Sint ons op gepaste wijze gewoon bezoeken!
Donderdag 3 december vieren de kleuters de komst van de Sint en
hebben zij maar tot 12.00 u school.
Vrijdag 4 december zal de rest van de school Sint vieren en zal er weer gebruik
worden gemaakt van een continurooster. Alle leerlingen eten dan tussen de middag
op school en zullen om 14.00 u vrij zijn.
Hopelijk komt het goed met de kolen en komt hij dit weekend aan, zodat ook het
gezellige Sint feest op de Morskring kan beginnen. Beiden locaties zien er alweer
gezellig uit.
Uitnodiging
In de tweede bijlage vindt u een uitnodiging en meer informatie.
CJG Leiden organiseert vanaf 27 januari a.s. een bijeenkomst voor kinderen van 4 tot
8 jaar ‘Piep zei de Muis’. Piep zei de muis is een groep waar je kind leert dat het
probleem niet door hem of haar komt. De handpop vertelt over wat hij meemaakt
en vraagt de kinderen om samen met hem hiervoor oplossingen te zoeken. Ze gaan
aan de slag met het uiten van emoties. Er wordt gepraat over bang, boos, verdrietig
en blij. Wanneer ben je dat, hoe kun je daarmee omgaan en wat kun je ermee
doen.
Fijn weekend en tot volgende week!

