NIEUWSBRIEF 24 november 2021

Welkom
Dit is alweer het Schooljournaal van november, De
afgelopen tijd is er weer het nodige gebeurd. U kunt in
dit Schooljournaal lezen over nieuwe kinderen op
school en over onze onderwijsontwikkelingen.
Verder hebben we helaas opnieuw te maken met
nieuwe maatregelen mbt corona. Daardoor kunnen o.a.
de sinterklaasviering en kerstviering niet doorgaan
zoals we bedacht hebben.
Ondanks alles proberen we ons onderwijs zo goed
mogelijk vorm te geven en er iedere dag weer voor de
kinderen te zijn.
Team Looschool

Richtlijnen corona
Helaas hebben we momenteel weer te maken met een
oplopend aantal besmettingen. Daarom zijn er vanuit
de overheid weer nieuwe richtlijnen gekomen.
Concreet betekent dit momenteel het voor de scholen
volgende:
•

Ons rekenonderwijs
De onderwijsontwikkelingen staan gelukkig niet stil.
Vorige week hebben we weer een mooie studiemiddag
gehad waarin we het gehad hebben over onder andere
ons rekenonderwijs.
We hebben de afgelopen weken bij elkaar een
instructie van een rekenles gezien. Deze collegiale
consultaties zijn van absolute meerwaarde, Het is goed
om bij elkaar in de klas te kijken en het gesprek
hierover aan te gaan met elkaar. Verder oriënteren we
ons de komende tijd op een nieuwe rekenmethode die
aansluit bij onze visie, behoeften en onderwijs.

•
•
•

•

Ouders en/of verzorgers komen niet in de
school, tenzij het niet anders kan.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand
van elkaar.
Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden
zonder ouders plaats.
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen
blijven thuis bij klachten, tot een negatieve
testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn
kinderen die onder het snottebellenbeleid
vallen. Dat houdt in dat kinderen met
neusverkoudheid naar school mogen, behalve
als zij klachten krijgen zoals benauwdheid,
hoesten en koorts.
Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw
contact is besmet is met het coronavirus, gaan
alle huisgenoten in quarantaine.

We doen ons best om het onderwijs zo goed mogelijk
door te laten gaan en de school open te houden. Dat is
wel eens lastig. In het uiterste geval sturen we een klas
naar huis. We hopen op uw begrip in dezen. Laten we
er samen maar (weer) het beste van maken.

Buitenschools Nieuws

Goed Bezig

Welkom
In november zin Dahné en Jacob bij ons op school
gekomen. We heten ze van harte welkom in groep 1/2!

Hier vindt u de laatste nieuwsbrief van Goed Bezig.
Hierin staat o.a. het aanbod voor de komende periode.
Bijgevoegd vinden jullie een flyer vanuit OWIOS in
samenwerking met Landstede studenten.
Elke vrijdag organiseren ze daar naschools een activiteit
op de accommodatie waarbij allerlei balsporten worden
gedaan voor groep 3 t/m groep 8.
Inschrijven is niet nodig en er zijn geen kosten aan
gebonden.

Kerstkaartenbezorgactie

Sinterklaas
In verband met de nieuwe maatregelen kunnen we
geen grootse intocht van sinterklaas bij school
organiseren. Sinterklaas komt dus op 3 december wel
op school, maar er kunnen geen ouders bij zijn. Dat
vinden we ontzettend jammer. We zullen het
sinterklaasfeest dus alleen in de school vieren. We
maken er voor en met de kinderen een mooi feest van.

IJsclub T.O.G

Kerst
Ook de kerstviering met ouders kan helaas niet
doorgaan. Ook dat vinden we ontzettend jammer.
Zoals het er nu naar uitziet vieren we het kerstfeest op
donderdagavond 23 december in de eigen groep. Dit
dus zonder ouders helaas. We gaan kijken hoe we u er
toch nog een beetje bij kunnen betrekken. We houden
u. op de hoogte.

AGENDA
3 december
23 december
24 december
27 dec t/m 9 jan
27 januari

Ondanks alles, willen we dit jaar weer de
kerstkaartenbezorgactie organiseren voor de winteractie
van de Hervormde Kerk: Samen oogsten voor het MiddenOosten.
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 zieken, 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: Open
Doors, Christenen voor Israel en Woord en Daad.
Zie voor meer informatie de poster en
www.hervormdoldebroek.nl

Sinterklaas 12:00 uur vrij
Kerstviering
Kinderen 12:00 uur vrij
Kerstvakantie
Studiemiddag 12:00 uur vrij

De zomer is achter de rug en de herfst heeft zijn intrede
gedaan. Wij als bestuur van de ijsclub T.O.G. Koeleweg
hopen dat we ook mogen gaan genieten van een mooie
winter met een flink aantal vorstdagen zodat wij, net zoals
vorig jaar, de baan weer kunnen openen.
Vanaf 1 november zijn we weer gestart met de voorverkoop
van de toegangskaarten.
Net zo als vorig jaar komen we 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
Op onze website www.ijsbaankoeleweg.nl en facebook
ijsclub T.O.G. is de laatste informatie te vinden wat betreft
openingstijden en verkoop adressen voor de
toegangskaarten
We hopen elkaar te treffen aan de Koeleweg!
Het bestuur IJsclub T.O.G.

