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Afstand houden op plein

De nieuwe maatregelen zorgen ervoor dat we weer extra waakzaam moeten zijn. In het team

hebben we echt de afspraak om de 1,5 m regel aan te houden en ook vragen we aan u als

ouders/verzorger om dit te doen op het plein.

Sportsterren/beweegkisten

Deze week is er op beide locaties een grote kist bezorgd:

een zogenaamde beweegkist. We gaan samenwerken met

de organisatie van Sportsterren. Op het schoolplein

worden er (in het voorjaar, nu gaan we nog even werken

met pionnen) gekleurde zones geschilderd. In de kist

zitten, in dezelfde kleuren, vakken met daarin

speelmateriaal. Dit materiaal stimuleert kinderen om

spelletjes te spelen in de gekleurde zones met het

speelmateriaal. Ze krijgen van onze gymdocent Sandra

en eigen leerkrachten uitleg over deze spellen.

Na verloop van tijd worden de kisten weer omgeruild voor andere kisten. Zo stimuleren en

motiveren we de kinderen om meer en diverser te bewegen.

Nadat wij als team uitleg hebben gekregen, gaan de kisten in de groepen 4-8 geïntroduceerd

worden.

Studiedag 16 november

Dinsdag 16 november staat er een studiedag voor het team op het

programma. Dit betekent dat alle leerlingen deze dag vrij zijn! Op

deze dag krijgen wij o.a. uitleg over onze nieuwe muziekmethode

en maken we kennis met de muziekdocent die vanaf januari een

aantal lessen komt verzorgen.

Cultuur

Deze week zijn de groepen 5-6, 6, 7 en 8 naar het Archeon geweest. De

leerlingen mochten o.a. een kijkje nemen bij één van de Zwammerdamse

schepen die gerestaureerd worden. Een geslaagde en leerzame excursie!

Maandag 15 november krijgen deze groepen een concert over Beethoven

te zien en te horen in de Oudshoornse Kerk. De kerk is dan helemaal

alleen voor deze groepen van De Mare tussen 11.15 en 12.15 uur.



Hoe fijn dat er weer eens een culturele excursie voor scholen mogelijk was. Er is namelijk best

veel afgezegd in de afgelopen tijd.

Corona beslisboom

De beslisboom heeft weer een update ondergaan. Wanneer u twijfelt of uw kind wel of niet naar

school mag komen, kunt u via deze link de meest recente informatie vinden. Uiteraard vindt u

de beslisboom ook onderaan de nieuwsbrief.

Met een pasje van de bibliotheek is veel meer mogelijk dan alleen boeken lenen!!

Als een kind lid is van de bibliotheek is er meer mogelijk dan alleen boeken lenen.

Bijvoorbeeld:

- Oefenen in Junior Einstein

Als je klikt op de button van Junior Einstein vind je

verschillende vakken. Bijvoorbeeld rekenen, topografie en

begrijpend lezen. Als je klikt op één van de vakken kun je

aangeven in welke groep het kind zit. Hierna geef je aan

op welk niveau je wilt oefenen en kan het kind starten.

- Voorleesboeken beluisteren

- Lezen en luisteren tegelijk op AVI niveau

- Muziek beluisteren

Let op: inloggen kan via onderstaande site met het pasnummer en wachtwoord waarmee je ook

reserveert en verlengt.

https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html?fbclid=IwAR0hf

m7BmgQ7tvbUXO9TIoNgU7eEbXEekbD9pZvZFvtA_mt2c4xi5dcFYFM weg?

Is uw kind nog geen lid van de bibliotheek? Een abonnement is gratis voor kinderen t/m 18 jaar.

Belangrijke data:

Dinsdag 9 november MR vergadering

Dinsdag 16 november Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Dinsdag 16 november Schoolcommissievergadering

Week 47 22 november t/m 26 november Voortgangsgesprekken

Vrijdag 3 december Sinterklaasfeest

Dinsdag 7 december Schoolcommissievergadering

https://www.boink.info/beslisboom
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html?fbclid=IwAR0hfm7BmgQ7tvbUXO9TIoNgU7eEbXEekbD9pZvZFvtA_mt2c4xi5dcFYFM
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