NIEUWSBRIEF 13 november 2020

Richtlijnen en maatregelen
Helaas hebben we nog steeds te maken met allerlei richtlijnen
en maatregelen. We zijn blij dat we nog steeds open zijn en
onderwijs kunnen blijven geven. We vinden het natuurlijk
jammer dat we u nog niet in school kunnen verwelkomen.
Sinterklaas en kerst zullen dit jaar ook anders georganiseerd
worden. Over sinterklaas vindt u al wat informatie in dit
schooljournaal. We zullen later communiceren hoe we kerst
gaan vieren in de groepen. We hopen dat de omstandigheden
snel beter zullen worden. We wensen de gezinnen die van
dichtbij met het virus te maken hebben veel beterschap toe. Let
goed op elkaar en blijf gezond!

10 minutengesprekken
U hebt eerder deze week informatie ontvangen over de
tienminutengesprekken in november. Het is fijn dat we, al is het
anders, toch even contact kunnen hebben met elkaar over de
kinderen. De leerkrachten nemen telefonisch contact met u op.

EU-schoolfruit
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor
EU-schoolfruit. Dat betekent dat de kinderen
op woensdag, donderdag en vrijdag fruit of
groente krijgen. Deze week kregen we de eerste
levering. EU-schoolfruit loopt t/m april 2021.

Werkzaamheden meester Anne
Bij dit schooljournaal ontvangt u een brief van het bestuur over
mijn benoeming voor twee dagen op de Nassauschool. Er zal
dus wel het één en ander veranderen. Ik doe mijn werk hier
met veel plezier. Gelukkig blijf ik daarom ook nog voor drie
dagen verbonden aan de Looschool. Mochten er vragen zijn
hierover, laat het gerust weten.

Schoolontwikkeling
Op 23 november hebben we als team een studiedag. ’s
Morgens komt onze HB-specialist ons meer vertellen over
meer- en hoogbegaafdheid. ’s Middags gaan we als team ons
verdiepen in Explicite Directe Instructie (EDI). Dit met als
doel om onze instructie (nog) beter en effectiever te maken.
We hebben er als team erg veel zin in om ons verder te
professionealiseren. DNaast een stuk theorie is er op de
studiedag ook ruimte voor praktijk, zodat deze studiedag ook
direct ons onderwijs ten goede komt.

Bezoek RvT
Op 25 november komt de Raad van Toezicht op
schoolbezoek. Het is mooi dat ze op deze manier
betrokkenheid bij de scholen tonen. We zien er naar uit om
ons onderwijs en onze schoolontwikkeling met hen te
bespreken en te laten zien. Gewoon omdat we trots zijn op
onze school.

Buitenschoolsnieuws

Sinterklaas

IJsclub T.O.G.

Door drukte en Coronamaatregelen is het
voor de Sint dit jaar moeilijk om aan te
geven hoe laat hij precies op school kan
komen. De kinderen mogen op vrijdag 4
december daarom ‘gewoon’ op school
gebracht worden. De kinderen gaan met
de leerkrachten naar binnen en beginnen
de dag rustig in klas. Sinterklaas heeft
beloofd om wel langs te komen, want hij is
de kinderen van de Looschool zeker niet
vergeten. Helaas kunnen we in deze tijden
u als ouders niet uitnodigen om er bij te
kunnen zijn. We hopen u op de hoogte te
houden via social schools, dus houdt dat
die dag goed in de gaten! Alle kinderen
hoeven geen eten en drinken mee te
nemen naar school. De pieten die komen
hebben waarschijnlijk genoeg snoepgoed
bij zich en de OWG zorgt voor drinken en
lekkers. De hogere groepen (5 tm 8) gaan
van te voren lootjes trekken, verder info
daarover krijgt u van de juffen.

Hallo allemaal,
Na een mooie zomer en een tot nu toe
niet te natte herfst hopen wij als bestuur
van de ijsclub T.O.G. Koeleweg dat we
ook mogen gaan genieten van een mooie
winter met een flink aantal vorstdagen
zodat wij de baan weer kunnen openen.
Nu in deze tijd van het ellendige coronavirus zijn er, ook voor ons, wel een paar
aanpassingen.
Om te beginnen is de voorverkoop
gewijzigd. We komen dit jaar NIET naar
de Looschool om kaarten in de
voorverkoop te gaan verkopen. Wel zijn
de kaarten gewoon te koop bij een
aantal bestuursleden.
Op de volgende adressen zijn de kaarten
te koop;
J. Boeve Bovenpad 5
G. Wolf Bovenheigraaf 34
Een andere aanpassing zal onze
openingstijden en toelatingscriteria zijn.
Hoe deze precies zullen zijn kunnen we
nu nog niet zeggen, deze zullen
afhankelijk zijn van de dan geldende
regels door de overheid opgelegd. Zoals
de regels nu zijn kunnen we in ieder
geval jeugd onder de 12 jaar gewoon
toegang verschaffen.
T.z.t zullen we op onze website
www.ijsbaankoeleweg.nl en facebook
ijsclub T.O.G. duidelijk maken wat de
dan geldende regels zijn.
We hopen elkaar te treffen aan de
Koeleweg!
Het bestuur IJsclub T.O
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Goed Bezig
Hier vindt u het laatste nieuws van Goed
Bezig. Hierin staat o.a. het aanbod voor de
komende periode.

.

Schaatslessen
Goed Bezig organiseert in januari weer
schaatslessen op woensdagmiddag.
Kinderen die hier aan meedoen, mogen
op die middagen om 14.00 uur
vertrekken

AGENDA
9 november
17, 19 november
23 november
4 december

Start schoolfruit
10 minutengesprekken
Studiedag team; kinderen vrij
Sinterklaas

Buitenschoolsnieuws
Kerstkaarten
bezorgactie 2020
Ondanks alles, willen we dit jaar
toch weer proberen om de
kerstkaartenbezorgactie te
organiseren voor de winteractie:
Zij aan Zij van de Hervormde Kerk
Oldebroek.
Misschien is het juist dit jaar wel
fijn om elkaar een kaartje te
sturen, om te laten zien dat we
aan elkaar denken. Denk hierbij
ook aan de ouderen en eenzame
mensen onder ons.
Er staan dit jaar geen bussen in de
scholen i.v.m. alle
voorzorgsmaatregelen. Maar u
kunt de kaarten wel inleveren op
de adressen, welke staan genoemd
op de poster.
Dit jaar zal de opbrengst van de
winteractie zijn voor De Hullen en
de IZB.
Zie voor meer informatie de poster
en www.hervormdoldebroek.nl.

