Informatiebrief Thema ’Dol op geschiedenis’
Beste ouders en verzorgers,
Na 2 weken onderwijs lijkt de zomervakantie alweer ver weg. De kinderen zijn weer ‘geland’ en ook
de teamleden hebben hun draai weer gevonden. Sommige kinderen moeten hun plekje nog vinden
in de nieuwe groep samenstelling, anderen lijken nooit weggeweest.
Het blijft raar om ouders op afstand te houden buiten de hekken. Het is lastiger de driehoek kindouder-school in stand te houden als je niet zomaar even binnen kunt lopen. Blijf wel contact met de
leerkracht van uw kind (bij dingen in of rond de klas) of met mij (schoolbreed) zoeken, via de mail of
via de telefoon. We moeten elkaar in deze rare tijden niet kwijt raken. Goede communicatie is
belangrijker dan ooit.
Tussendoor informeren wij u via Klasbord en eventueel ook via de mail. Denkt u eraan u aan te
melden bij de juiste groep van uw kind? U blijft dan op de hoogte van alles wat er op school gebeurt
door middel van tekst, foto's en filmpjes.
Bent u nog niet aangemeld bij de juiste groep op Klasbord? Bij deze de codes per groep. Ga naar
www.klasbord.nl om aan te melden. De leerkracht kan u dan toevoegen.
Onderbouw: KSA-HXY (groep 1-2-3)
Middenbouw: 7GP-2VW (groep 4-5-6)
Bovenbouw: 65Z-NFU (groep 7-8)
8 september
15 september
16 september
23 september
30 september
1 oktober
5 oktober
16 oktober

Belangrijke data
Opening thema ‘Dol op geschiedenis’
Informatieavond
Vergadering MR
Schoolfotograaf
Start kinderboekenweek
Verkeersmiddag
Dag van de leraar
Sluiting thema ‘Dol op geschiedenis’

Ontwikkelingen rondom Corona
Er zijn nog geen nieuwe corona-regels voor het onderwijs.
We blijven de afspraak ‘Geen ouders op het plein’ hanteren,
uitgezonderd de strook aan de voorzijde van de school.
Nu we richting de herfst gaan, krijgen we steeds meer te
maken met verkoudheidsklachten. Het is voor ons allemaal
heel lastig in te schatten of het gaat om een verkoudheid of
dat het Corona gerelateerde klachten zijn. Om dit een beetje overzichtelijk te maken gaan we gebruik
maken van een handreiking met een ‘beslisboom’ vanuit de overkoepelende organisatie voor

kinderopvang BOINK. Er is een beslisboom voor 0-6 jarigen en een beslisboom voor 7-12 jarigen. Deze
zijn als bijlage toegevoegd. Hopelijk geeft het volgen van deze beslisboom u houvast in de keuze uw
kind thuis te houden of naar school te laten gaan. Wij volgen deze handreiking op school ook. Als een
kind thuis is in verband met klachten, maar niet echt ziek is, zullen wij zorgen dat het kind in ieder
geval vanaf de tweede dag schoolwerk krijgt. De leerkracht zal u informeren wat uw kind thuis kan
doen. Meld daarom bij het ziek melden van uw kind of het thuis blijft ivm de RIVM-regels of te ziek is
om schoolwerk te doen.

Informatieavond
Bent u al aangemeld voor de informatieavond?
Ronde 1: 19.30-20.15
uur
Kleuters
Groep 4-5
Groep 7

Ronde 2: 20.30-21.15 uur

Aanmelden bij:

Groep 3
Groep 5-6
Groep 8

Arja.vandervelde@pcpomiddenbrabant.nl
Blijde.schutz@pcpomiddenbrabant.nl
Michelle.Houkes@pcpomiddenbrabant.nl

Naschoolse gymlessen
De naschoolse gymlessen starten (zoals u wellicht hebt gezien)
om 15 uur. De Driesprong hanteert momenteel een
continuerooster en is daarom om 14.45 uur al uit. De tijden
van Sportschool zijn hierop aangepast. Ik heb Tim (van de gym)
hierover gesproken. Hij geeft aan dat teveel kinderen anders te
lang moeten wachten tot ze in de les kunnen. Hij vangt ze
daarom vanaf 15.00 al op in de gymzaal. De officiële activiteit
start om 15.15 uur en duurt tot 16.15 uur, zodat onze kinderen
ook aan kunnen sluiten.
We zullen er op school rekening mee houden dat we op tijd stoppen met de lessen, zodat u meteen
door kunt naar de gymzaal.

Talententijd
Deze periode zijn er 5 weken workshops. De workshops starten op vrijdag 11 september. De kinderen
mogen de komende week een keuze maken uit de workshops die hier onder staan.
Creatief met kleur
5 weken lang creatief aan de slag met schilderen, plakken,
verzamelen, spelen enzovoorts rondom het thema ‘Kleur’.
Groep 1-3 Maximaal 8 kinderen

(Acro)Turnen
Wist je dat je heel soepel word van turnen en dat je soms net een
acrobaat bent? Ben je sportief, vind je het fijn om met je lijf bezig
te zijn en heb je een beetje lef?
Ga dan lekker turnen en acro-turnen in het talentenuur!
Groep 1-4 Maximaal 10 kinderen

Prehistorie – Jagers en verzamelaars

Heel lang geleden was er een tijd die we de prehistorie noemen.
Er waren toen geen bakstenen huizen of flats, geen auto of
koelkast en zelfs geen schoenen en kleren zoals nu.
Wat was er dan wel? Kunnen wij dat ook nog maken?
Groep 1-3 Maximaal 8 kinderen
Schaken
Schaken is een tactisch spel, waarbij je goed moet nadenken. Een
spel wat je kunt doen vanaf dat je kind bent tot een oude opa. Je
kunt het overal op de wereld spelen, want ze kennen het op heel
veel plaatsen in de wereld. Er zijn wedstrijden van en sommige
mensen schaken voor hun beroep.
Wil je ook leren schaken of kun je het al en wil je oefenen met
andere kinderen die het kunnen? Doe lekker mee!
Groep 4-8 Maximaal 8 kinderen
Bijenhotelletje maken
Knutselen en kleien en blije bijen…
Wat wil je nog meer? Voor de creatieve natuurliefhebber.
Groep 4-8 Maximaal 10 kinderen

Danceclips
Overal en nergens op hippe muziek clipjes met dansjes opnemen.
Een soort TikTok, maar dan anders.
Groep 5-8 Maximaal 12 kinderen

Hartelijke groet namens alle collega’s,

Esther de Wit

