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Sinterklaasfeest
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Onderwijskundige dag groep 1-4
Onderwijskundig middag 5-8
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Tot en met
7 januari

Kerstvakantie

Aanvullende maatregelen covid protocol basisonderwijs
Aan scholen is eerder al dringend geadviseerd om de basisregels na te leven en activiteiten op school
te beperken tot het primaire proces van lesgeven.
De volgende aanvullende maatregelen zijn van kracht.
Mondneusmaskers groep 6,7 en 8
Er geldt een dringend advies voor het gebruik van mondkapjes voor leerlingen vanaf groep 6. Op een
vaste zit- of staplek hoeft geen mondneusmasker op, alleen bij verplaatsingen.
Zelftesten groep 6,7 en 8
Al het onderwijspersoneel en de leerlingen in groep 6,7 en 8 krijgen het dringende advies om
tweemaal in de week preventief te testen. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen
die als immuun worden beschouwd. Scholen zullen testen ontvangen om deze uit te delen. Zodra we
deze ontvangen hebben, zullen we elke vrijdag 2 testen aan de kinderen meegeven. Zelftesten
worden thuis afgenomen.

Cohorten
We zullen de komende periode wederom in cohorten gaan werken. De groepen blijven gescheiden
van elkaar, zowel binnen als buiten. De leerkracht blijft bij de eigen groep, ook in de pauzes. De
pauzes voor groep 3 tot en met 8 zo gepland, dat de groep afwisselend op het hoge of het lage plein
speelt. De kleutergroepen zijn ook om de beurt buiten.
Individuele begeleiding buiten de groep kan doorgaan, zoals bijvoorbeeld logopedie.
Vakleerkrachten komen de komende drie weken niet. Uitzondering hiervoor is de vakleerkracht
bewegingsonderwijs.
In en om de school
In het gebouw worden looproutes gecreëerd.
Kinderen gaan door verschillende ingangen naar binnen:
Groep 1 en 2: grote deur bij groep 1
Groep 3 en 4: ingang kleuterplein
Groep 5 en 6: handvaardigheidlokaal
Groep 7 en 8: hoofdingang
De kinderen gaan bij de komst op school meteen naar binnen naar de eigen klas.
Uitzondering hierop zijn de groepen 7 en 8. Zij blijven op het lage en hoge plein en komen om half 9
binnen. Op deze wijze kruisen zij geen andere groepen in de gang.
De looproute op het kleuterplein blijft van kracht: ingang via de poort aan de Meergaardenweg,
uitgang via de poort richting de Meergaarden.
Leerlingen gaan zoveel mogelijk zelf naar school en naar huis. Leerlingen die niet alleen naar school
kunnen, worden door maximaal één persoon gebracht.
Thuisblijfbeleid
Kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten blijven nu ook thuis. Er wordt een nieuwe
beslisboom gemaakt. Zodra deze wordt gepubliceerd, zullen we deze delen.
Algemene richtlijnen van de rivm: bij klachten passend bij covid: blijf thuis en laat je testen.
Na een negatieve test mag je weer naar school, ook met (milde) klachten, tenzij het kind in contact is
geweest met een besmet persoon. Verergeren de klachten en komt er bv. koorts bij, dan is het
advies wederom te laten testen.
We willen u vragen altijd gezond verstand te gebruiken. Heeft een kind klachten waarbij hij of zij
anderen kan besmetten (snipverkouden of hoesten bv.) dan is het verstandig dat het kind pas weer
komt als de klachten verminderen. Anders steekt een kind een ander aan met een gewone
verkoudheid en moeten deze kinderen vervolgens thuisblijven.

Bij een vastgestelde besmetting van een kind:
Informeer school, contactpersoon Marjan Wolterink

-

overdag door te bellen naar school tel. 471279
’s avonds en in het weekend via de Parro app: chatfunctie met Marjan Wolterink of bel haar
privé nummer: tel. 477048

School neemt contact op met het scholenteam van de GGD en volgt de aanwijzingen die gegeven
worden.

Sinterklaasfeest
Yes, hij komt! Sinterklaas en zijn Pieten komen dit jaar
zeker weer naar de Menno.
Helaas is een groots ontvangst in of voor de Meergaarden
dit jaar wederom helaas geen optie.
Wij verwachten alle kinderen vrijdag 3 december tussen
8.15-8.30u op school. Daarna zal Sinterklaas op school
aankomen.
Groep 1 t/m 5 krijgt tijd met Sinterklaas in het speellokaal
(op afstand). Alle onderbouwgroepen hebben een leuk
programma bedacht met weetjes over de kinderen, liedjes, dansjes en kunstjes. Daarna kunnen de
kinderen van groep 1 t/m 4 een cadeautje uitzoeken in de schatkamer van Sinterklaas.
De groepen 5 t/m 8 vieren in de eigen klas een leuk sinterklaasfeest met gedichten en surprises. De
surprises kunnen donderdag 2 december vanaf half 3 in de klas gebracht worden.
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. We maken er samen een gezellig dag van.

Eindejaarsviering
Door de coronamaatregelen van afgelopen week, is het nog niet zeker hoe de eindejaarsviering door
kan gaan. We hopen dat we deze weken tot aan de kerstvakantie gewoon naar school kunnen blijven
gaan. De viering zal in ieder geval onder schooltijd plaats vinden. Te denken valt aan een high tea.
We zullen u hier als commissie nog nader over berichten via parro.

Goede Doelenproject
Het goede doel van dit jaar is de “Voedselbank”. In de gang en de hal bij de kleuteringang zal een
winkel-kar komen te staan waar de kinderen een product voor de voedselbank in kunt zetten. Er is bij
de voedselbank vooral behoefte aan lichaamsverzorgende producten als: zeep, tandpasta en
tandenborstels. Ook koffie, thee, suiker, macaroni, spaghetti, spaghetti saus, hagelslag en crackers
zijn erg welkom. We hopen dat we volle dozen naar de voedselbank kunnen brengen.
Daar kunnen we vast veel mensen weer blij mee maken.
Executieve functies: ‘Breinhelden’
Tijdens de studiedag hebben wij met het team de training: ‘Breinhelden’ gevolgd. Deze training ging
over executieve functies.

Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein. Denk hierbij onder andere aan plannen en
organiseren, maar ook aan impulscontrole (je kunnen inhouden), mentale flexibiliteit (om kunnen
gaan met veranderingen) en zelfreflectie.
Deze executieve functies zijn een belangrijke voorspeller voor schoolsucces en daarom is het goed
om hier binnen het onderwijs aandacht aan te besteden. Belangrijk dus om kinderen te leren hoe zij
hun executieve functies kunnen herkennen en ontwikkelen.
Met behulp van het programma ‘Breinhelden’ gaan wij met de leerlingen aan de slag om deze
breinvaardigheden te trainen. Deze vaardigheden worden benoemd als breinkrachten.
Iedereen bezit Breinkrachten. De ene Breinkracht is mogelijk sterker ontwikkeld dan de andere. Dat
mag ook. Breinkrachten ontwikkelen zich tot ver in de adolescentie. Het is dus helemaal niet gek als
je hier als kind nog problemen mee ervaart. We moeten beseffen dat we in onderwijs en opvoeding
bezig zijn om bij te dragen aan het proces van Breinkrachtontwikkeling. En hé.....Rome is ook niet in
één dag gebouwd. Breinkrachtversterking vraagt om geduld en vertrouwen. Vertrouwen dat het
goed komt.

