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Beste ouder(s),
Het herfstweer is een feit. Deze week wordt verder
wel zonnig voorspeld. Wanneer het om 8:20 uur
regent kunnen de kinderen meteen naar de voordeur
lopen en naar binnen.
Een korte update over hoe het gaat in de school.
Gelukkig is dit schooljaar het team nog niet besmet
geraakt met het Corona virus. Het noodplan kan nog
in de kast blijven. Helaas hebben enkele gezinnen
van school wel al te maken met besmetting in huis.
Fijn dat iedereen dan de regels goed volgt en als
gezin in quarantaine blijft. Zo proberen we
besmetting te voorkomen en de school draaiend te houden. Wanneer een kind positief
getest wordt, krijgt die groep dat middels een brief te weten. Dit is nog nauwelijks
voorgekomen.
Er is een nieuwe beslisboom uitgegeven in oktober, volgens de nu geldende regels. Deze is
op onze website te vinden onder nieuwsbrieven, Beslisboom wel/niet school bij
ziekteverschijnselen (Corona)
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Voortgangsgesprekken groepen 1, 2 en 3
Van 16 - 26 november zullen de voortgangsgesprekken met ouders, leerling en
leerkracht van de groepen 1, 2 en 3 gepland worden. In tegenstelling tot de
startgesprekken zullen deze niet meer live in het gebouw zijn maar digitaal via
MEET.
U wordt daar in de komende week via de Parro-app voor uitgenodigd. U kunt dan zelf een
(nog openstaand) tijdstip uitkiezen.
Voor het gesprek logt u in via de classroom van uw kind en gaat van daaruit naar de
MEET-link. Er moet scherp op de tijd gewerkt worden omdat de nieuwe ouder vervolgens op
het volgende tijdstip inlogt. Wanneer het gesprek niet af is, kan evt. nog een andere
afspraak gemaakt worden.

Kanjers
Deze woensdag staat op de kalender dat we ouders uitnodigen bij een
Kanjerles. Helaas is dat onder de huidige Corona maatregelen niet mogelijk.
Natuurlijk werken we op school wel steeds volgens de Kanjermethode. Wilt u
hier meer over lezen? Kanjer methode informatie

De week van de Mediawijsheid
(vrijdag 6 t/m vrijdag 13 november)
Thema: “Wat is jouw digitale balans?“
Je hebt het zelf in de hand, hoe ga je gezond om met media, welke keuzes maak jij?
Waar voel jij je goed bij? Hoe wissel je on- en offline goed af?
Op school besteden we hier aandacht aan in onze mediales en tijdens de
media-5-minuten. Wilt u hier thuis ook over praten met uw kind? Zie dan het bericht
onderaan deze nieuwsbrief.
De mediacommissie, Annuska, Thamar en Liesbeth.

Kinderboekenweek
Thema “en toen“ hier hebben wij voor de
herfstvakantie aandacht aan besteed. Naast verklede
kinderen, ook verklede juffen!

Tara, dochter van juf Hester
Op 15 oktober is Tara geboren. Het gaat goed met Tara, ouders en zus.
Juf Hester heeft verlof tot 18 januari, daarna zal zij weer les komen
geven aan groep 3.

Kunst uit groep 5
Op 8 oktober is groep 5 naar SAKB gegaan voor de les:
“Kijke eens hoe mooi dat klinkt. Hiernaast een klein stukje uit het grote kunstwerk dat ze
gemaakt hebben en dat nu bij groep 5 hangt.

Wat is jouw digitale balans? Je hebt het zelf in de hand
Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: online media zijn
onlosmakelijk verbonden met je offline leven. Je schakelt van ervaringen op het scherm
naar de wereld om je heen, en weer terug. Om contact te maken en op de
hoogte te blijven. Om te leren of te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet?
Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen. Health-apps en
slimme horloges geven inzicht in je gezondheid. Van stappentellers tot
slaaptrackers. De beste versie van jezelf door de virtuele personal trainer en
helemaal zen na een aflevering van je favoriete serie. Je ontmoet mensen
van over de hele wereld via sociale media en door online tutorials leer je een
nieuwe hobby.
Maar media kunnen ook veel van je vragen. De druk om altijd bereikbaar te
zijn kan leiden tot stress. Soms voel je je minder goed, omdat je je leven via
sociale media vergelijkt met dat van anderen. Of je krijgt te weinig beweging
na een lange dag werken achter een scherm. Af en toe ben je niet te stoppen
en verlies je jezelf tot in de late uurtjes in het gamen of bingewatchen. Met
een slaaptekort als resultaat.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november 2020) kun jij zelf
uitvinden hoe je media kunt gebruiken om gezond te blijven en het beste uit
jezelf te halen. Dat is voor iedereen anders. Waar voel jíj je goed bij? Je hebt
het zelf in de hand.

Volg ons op Instagram of Facebook om nu alvast tips te krijgen. En zet je favoriete activiteiten
tijdens de Week van de Mediawijsheid in je agenda. #WvdM #zelfindehand

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen
Nederland leest - Nieuwsbrief Bibliotheek Amstelland
November is de maand van Nederland Leest, de Week van de Mediawijsheid en.. de eerste
Sint voorbereidingen!
In deze nieuwsbrief vertellen we je hier meer over.
Ook lees je – naast de nieuwste boekentips - welke leuke workshops we organiseren in onze
Maakplaats.
En we beantwoorden de vraag: “Zijn strips goed voor de leesvaardigheid of niet?”
Nieuwsgierig geworden? Klik op de link voor onze nieuwsbrief.
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html

