Tijnje, 27 september 2021

Nieuwsbrief
__________________________________________________________________________________
Geboorte

Daar is ze al!!! Eline Lauren Kruiper. Zij is geboren op 17 september.
Eline is de dochter van juf Linda en van haar man Henri. Mathijs is nu een grote broer. Eline is op 17
september geboren.
Het was een ziekenhuisbevalling, maar moeder en dochter zijn inmiddels lekker thuis en maken het
goed. De roze wolk kan overvliegen.
Luizencontrole
De luizencontrole wordt ook weer opgepakt. Na iedere vakantie worden
alle leerlingen gecontroleerd. De volgende data zijn gepland:
woensdag 27 oktober
na de herfstvakantie
woensdag 12 januari 2022
na de kerstvakantie
woensdag 2 maart 2022
na de voorjaarsvakantie
woensdag 11 mei 2022
na de meivakantie
Aan alle leerlingen het verzoek op de luizenpluisdagen geen gel te
gebruiken of vlechtwerk in te doen.
Groepsoptredens
De groepsoptredens hebben wij eerst ‘on hold’ gezet. Het doel van deze avond was:
ouderbetrokkenheid vergroten en leerlingen leren presenteren. Het doel werd na elke avond
optimaal bereikt.
Maar het vergde veel extra inspanningen van de leerkracht en veel lestijd. Tevens hebben wij de
weekopening en de inzet van Trefwoord onder de loep genomen en daar hebben wij een andere

invulling een gegeven. Het doel ‘leren presenteren’ zal daarbij ruimschoots aan de orde komen. (Zie
onderstaande bericht)
Het doel ‘ouderbetrokkenheid’ zal uiteraard niet vergeten worden. We zullen de ouders op
ontspannen manier in de school halen. Hoe? daar wordt nog aan gewerkt. Wordt vervolgd.

Weekopening/thema-afsluiting
We startten altijd met een weekopening. Hierbij stond het
thema van Trefwoord* centraal. Een groep presenteerde dat
thema heel kort aan de rest van de school. De hele week
stond in elke groep het thema centraal.
We hebben de weekopening geëvalueerd. Wij zijn als team
nog niet tevreden met de opzet. We gaan het anders doen.
Elke drie weken wordt een thema van Trefwoord afgesloten.
Hier gaan we meer aandacht aan schenken met alle
leerlingen. Op vrijdagochtend, eens per drie weken gaan we
een thema schoolbreed feestelijk afsluiten. Geen weekopening meer, maar een afsluiting. We willen
dit jaar graag ervaren hoe dat bevalt. Doel is: De onderlinge leerling-betrokkenheid vergroten en
leren presenteren. Voor 2021 is het rooster gemaakt.

Datum

Thema

Groep

Vrijdag 1 oktober
Wie ben ik?
De Vlinders
Vrijdag 29 oktober
Slim
Groep 7
Vrijdag 19 november
Krijgen
Groep 4
In de maand december vindt er geen afsluiting plaats i.v.m. Sinterklaas en Kerst
*Trefwoord is onze methode, die onze identiteit waarborgt.

Kijkje in de kleuterklas
Door de Corona maatregelen, werden kleuters niet meer in de school
gebracht door ouders. Inmiddels zijn de Coronamaatregelen
opgeheven, maar het brengen van kleuters door ouders/verzorgers bij
het kleuterhek, houden wij in stand. Het heeft de zelfredzaamheid van
de kleuters erg vergroot en de leerlingen van groep 3 en 4 vinden het
‘lekker’ rustig op de gang.
Het gevolg van ‘geen ouders meer in school’ kan zijn dat u daardoor
minder betrokken bent bij het reilen en zeilen binnen de kleutergroep.
Met name als uw kind niet veel vertelt.
Vandaar dat wij elke week een kijkmoment organiseren in de
kleutergroepen. In de oneven weken is het kijkmoment op dinsdagen
van 14.30 uur tot 14.45 uur. In de even weken is het kijkmoment op de
donderdagen van 14.30 tot 14.45 uur. We hopen op deze manier dat
elke ouder in de gelegenheid wordt gesteld om eens te kunnen komen.
Wilt u op het aangegeven moment komen? dan kunt u uw kind bij het
uit school gaan opwachten bij het kleuterhek.
We starten na de herfstvakantie en wel op: dinsdagmiddag 26 oktober
2021

Kinderboekenweek
Thema van de Kinderboekenweek is: ‘Worden wat je wil’, oftewel beroepen.
Wat gaan we allemaal doen?

•

Beroepenmarkt
Wij gaan een beroepenmarkt organiseren op vrijdagmiddag om 15 oktober. Op 14
september heb ik aan ouders via Parro gevraagd om op deze beroepenmarkt te komen
staan. Ik heb veel reacties gekregen en daardoor kunnen we deze beroepenmarkt
organiseren. Nadere informatie volgt.

•

Voorlezen
Deze week is natuurlijk extra aandacht voor het lezen. En er zal veel voorgelezen worden,
door leerlingen en door leerkrachten.

•

Lied
De Kinderboekenweek heeft een eigen lied. Dit lied wordt in iedere groep ingeoefend. Op 6
oktober is de opening van de KBW door middel van het zingen van dit lied op het
onderbouwplein. De leerlingen mogen deze dag in het thema van de KBW verkleed op school
komen.

•

Kunstendag
Op donderdag 7 oktober is de kunstendag. Deze dag staat in het teken van drama , muziek
en beeldende vorming. Dit alles onder begeleiding van vakdocenten. Om 14.15 uur wordt
deze dag afgesloten met een presentatie en kunt u een kijkje nemen op het plein.

Kinderpostzegelactie
Op woensdag 29 september start de kinderpostzegelactie. De leerlingen van groep 8 vragen u
postzegels en kaarten te kopen voor het goede doel. Waar wordt dit jaar het geld aanbesteed?
Help kinderen zoals Aicha (15)
Door mijn thuissituatie had ik heel veel stress. In de eerste lockdown kon ik gewoon echt geen motivatie meer vinden en kon het bijna niet volhouden. Het ging soms gewoon niet meer.
De coronacrisis is zwaar voor Aicha. Toch heeft het ook iets positiefs opgeleverd, want de situatie
heeft haar zelfstandiger en georganiseerder gemaakt.
Voor kinderen zoals Aicha halen we dit jaar geld op tijdens de Kinderpostzegelactie 2021. De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle kinderen in Nederland. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer
zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen
meer veerkracht te ontwikkelen.

Groene Spelen
Groep 3 en 4 en groep 5 en 6 nemen ieder jaar deel aan de Groene Spelen. De Groene Spelen is een
sportevenement. De sportonderdelen van de Groene Spelen worden verzorgd door teamleden van
het Beweegteam van Opsterland.

De Spelen vinden plaats in De Skans te Gorredijk.
Groep 3 en 4 zijn maandag 4 oktober al aan de beurt. We worden om 9.00 uur verwacht in Gorredijk.
Hiervoor willen wij graag uw hulp inroepen.
Wie kan groep 3 en 4 om 8.30 uur brengen en
om 11.00 uur weer ophalen? Via Parro kunt u
zich opgeven bij de betreffende leerkracht,
groep 3 juf Lamkje en groep 4 Meester Jelmer.
Groep 5 en 6 zijn dinsdag 12 oktober aan de
beurt. Hiervoor geldt hetzelfde als voor groep
3 en 4. We worden om 9.00 uur verwacht in
Gorredijk. Hiervoor willen wij graag uw hulp
inroepen. Wie kan groep 5 en 6 om 8.30 uur
brengen en om 11.00 uur weer ophalen? Via
Parro kunt u zich opgeven bij de betreffende
leerkracht, groep 5 juf Annemiek en groep 6
Meester Dennis.
Bij voorbaat dank.

Ouderbrief inzake Corona van het Bestuur
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Twee weken maakte het kabinet onder andere bekend dat bij een Coronabesmetting op een basisschool niet
de hele klas meer in quarantaine hoeft. Aan de directeuren van de scholen van Comprix meldden we dat op
deze wijze:
“De quarantaineregels op basisscholen worden aangepast vanaf 20 september. Als een kind in de klas besmet
is met het Coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. In deze fase van de pandemie is het
verhoudingsgewijs een te zware maatregel geworden dat heel de klas naar huis gaat bij een besmetting. Elke
dag niet op school, is er één te veel. Bij een besmetting van een leerling gaat de GGD hierover in overleg met
school. De GGD besluit op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de
besmette leerling in quarantaine gaat. Leerkrachten die immuun (gevaccineerd of hersteld van corona) en
zonder klachten zijn hoeven niet in quarantaine”.
Dat laatste leidde tot enige onduidelijkheden maar afgelopen weekend kregen we aanvullende informatie van
het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) waarin de rol van de GGD bij een positieve
coronabesmetting in de klas nog eens extra werd belicht. OCW stelt daarin:
Als een kind positief getest is met het Coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of klas in
quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een
uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze
bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij
uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om
in quarantaine te gaan.
Dat is ook de lijn die wij voor de scholen van Comprix volgen. We gaan ervan uit dat dit er toe zal leiden dat er
weinig klassen in thuisquarantaine gaan tenzij de GGD anders adviseert omdat er (meerdere) nauwe contacten
in de privésfeer zijn geweest.

Voor het (eventueel) aanpassen van de Coronamaatregelen op schoolniveau verwijzen we naar de directeur
van de school waar uw kind(eren) naar toe gaat(n).
Wij hopen u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd. Voor aanvullende informatie en/of
opmerkingen zijn wij te bereiken via info@comprix.nl en/of telefonisch via 0561 691777 (stafbureau).
Met vriendelijke groet,
Bestuur Comprix,
Edwin de Weers, Jan Veenstra.
Wist u dat?
…………………
………………..
………………..
……………….
……………….
……………….
………………
………………
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

leerlingen van onze school na schooltijd bewegingslessen krijgen of
sporten in het gymlokaal?
onze leerlingen dan gebruik maken van de fietsenstalling van
school?
de meeste leerlingen dan hun fiets niet op slot zetten?
afgelopen week er een fiets is gestolen?
afgelopen week fietsen voor de gein op slot worden gezet en de
sleutel dan onvindbaar is?
wij dit niet verwachten in ons dorp?
uw kind de fiets voortaan elke keer maar goed op slot moet
zetten?
juf Geartsje Romkema dit schooljaar voor het laatst is?
zij dit jaar de IB- Interne Begeleiding) taak op zich heeft genomen?
wij voor volgend schooljaar 2022-2023 een nieuwe IBer zoeken?
wij hiervoor een interne vacature hebben uitgezet?
wij hierop terugkomen?
onze leerlingen hun drinkbeker in een koelkast kunnen plaatsen?
ze dit ’s ochtends even aan moeten geven bij de betreffende leerkracht?
de Oudervereniging nu ook een eigen mailadres heeft?
Het mailadres is: ov.deopstekker@comprix.nl

Stoere meid
In groep 5 was een muis, een heel bang muisje.
Gelukkig was Amke daar. Zij heeft het muisje
voorzichtig opgepakt en naar buiten gebracht.
Topper!

30 september

Training Rots en Water aan groep 5 door een vakdocent

14 en 28 oktober
11 en 25 november
29 september
1 oktober
4 oktober
12 oktober
6 t/m 15 oktober 2021
15 oktober
7 oktober
14 oktober en 4 november
18 t/m 22 oktober 2021
26 oktober 14.30 tot 14.45 uur
27 oktober
28 oktober
29 oktober
4 november
9 november 14.30 tot 14.45 uur
5 november
18 november 14.30 tot 14.45 uur
19 november
23 november 14.30 tot 14.45 uur
2 december 14.30 tot 14.45 uur
3 december
7 december 14.30 tot 14.45 uur
16 december 14.30 tot 14.45 uur
21 december 14.30 tot 14.45 uur
23 december
24 december
25 december t/m 9 januari 2022
12 januari 2022
13 januari 2022 14.30 tot 14.45 uur

Start kinderpostzegelactie
Thema afsluiting ‘Wie ben ik’ door de Vlindergroep
Groene Spelen voor groep 3 en 4
Groene Spelen voor groep 5 en 6
Kinderboekenweek (Thema is ‘Worden wat je wil, oftewel
beroepen)
Beroepenmarkt vanaf 12.30 uur
Kunstendag. Ouders kunnen een kijkje nemen om 14.15 uur
op de pleinen van de scholen.
Geartsje Paulusma afwezig, studiedag
Herfstvakantie
Inloopmoment kleuters
Luizencontrole
Voorstelling aan groep 5 en 6 in de Trekkerstinte
Thema afsluiting ‘Slim’ door groep 7
Vanaf 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij. Teamtraining The
Leader In Me. Hierdoor geen inloop bij de kleuters.
Inloopmoment kleuters
schoolontbijt
Inloopmoment kleuters
Thema afsluiting ‘Krijgen’ door groep 4
Inloopmoment kleuters
Inloopmoment kleuters
Sinterklaasfeest op school
Inloopmoment kleuters
Inloopmoment kleuters
Inloopmoment kleuters
Rond 17.00 uur kerstviering op school
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Luizencontrole
Inloopmoment kleuters

Op Parro staat de jaarplanning vermeld. Ik hecht er waarde aan u mede te delen dat de agenda in de
Nieuwsbrieven altijd de actueelste versie is.
Met vriendelijke groet,
Geartsje Paulusma

