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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Een tempelplein of Marktplein?
Het wonder van 5 broden en 2 vissen

Joh. 2:13-25
Johannes 6

groep 5 t/m 8:
Les 1 Verzoeking in de woestijn
Les 2 Genezingen
Les 3 Een man met huidvraat genezen

Lukas 4: 1-13
Lukas 4: 31-44
Lukas 5: 12-16

Lied van de maand: ELB 8. OTH 16: Als een hert dat verlangt naar water

CORONAMAATREGELEN

De maatregelen, welke afgelopen dinsdag zijn afgekondigd, geven geen verandering vergeleken bij de
huidige situatie. De scholen blijven dicht en dat zal zeker tot 25 januari zijn. In de periode vanaf nu tot de
25ste januari zal gekeken worden of er een verlenging van de lockdown komt of dat er andere voorstellen
komen. De uitkomst van deze discussie zal voor het basisonderwijs gevolgen kunnen hebben.
Wij zullen het onderwijs vormgeven zoals we dat al doen vanaf 4 januari jl.

OPMERKINGEN OVER THUISONDERWIJS

Elke groep heeft een bepaalde aanpak met de kinderen en de ouders afgesproken hoe het thuisonderwijs
vorm en inhoud krijgt en ook hoe de communicatie met de kinderen en de ouders wordt georganiseerd.
Alle leerkrachten zijn druk met het voorbereiden van de vorm van het onderwijs. Dat kan variëren van
tasjes klaarmaken die gehaald worden tot het opnemen van filmpjes. De communicatie met het thuisfront
is met de ouders en de leerkrachten met elkaar afgesproken. De meeste ouders geven aan tevreden te
zijn met onze aanpak. Dat is fijn!
Mocht er toch onvrede zijn, vragen wij dit door te geven aan de leerkracht of directeur. Dan kunnen we
vast samen tot een goede oplossing komen.

STUDIEDAG 19-01 VERPLAATST

In verband met corona is de studiedag die we aanstaande dinsdag hadden
gepland, verplaatst naar 4 maart a.s. Ook deze datum is onder voorbehoud.
Het is namelijk een studiedag die niet via het scherm kan plaats hebben.
Dinsdag is dus een ‘gewone’ schooldag en zoals het nu lijkt 4 maart dus niet.
Dat betekent dat er ook opvangmogelijkheid is. (zie hieronder).
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NOODOPVANG

Nogmaals wijs ik er op dat noodopvang ook echt als NOODopvang bedoeld is. Als er echt anders geen
mogelijkheid voor opvang is, dan kunnen de kinderen bij ons terecht. Op school worden dan de kinderen
ingedeeld in niet te grote groepen en er is een van de collega’s beschikbaar om te begeleiden wat de
kinderen doen. Op basis van het aantal opgegeven kinderen wordt een indeling gemaakt en wordt
personeel ingezet.
Zorg bij de noodopvang is dat we niet weten of kinderen elkaar kunnen besmetten of ook de begeleiden
collega kan besmetten. De aanwezige volwassenen op school willen we ook zo beperkt mogelijk houden en
die er wel (moeten) zijn houden de afspraken (hygiëne, mondkapje, afstand houden) zo goed mogelijk in
de gaten.
Opvang kun je aanvragen via: aldert@cnsstaphorst.nl

OUDERGESPREKKEN

De oudergesprekken zijn gepland in de week van 8 februari. We laten deze gewoon doorgaan, maar
uiteraard niet fysiek. We gaan de gesprekken voeren via Teams.
Binnenkort krijgt u via Parro de mogelijkheid om in te tekenen voor dit gesprek.

NATIONALE VOORLEESONTBIJT

Woensdag 20 januari wordt het Nationale Voorleesontbijt weer gehouden. Dit is de
landelijke start voor de Nationale voorleesdagen. Het doel van de Nationale
Voorleesdagen is om de essentie van het voorlezen weer onder de aandacht te
brengen. Als school doen we ook elk jaar mee met het Voorleesontbijt, maar dit jaar
verloopt alles anders dan anders. Toch willen we als school wel aandacht besteden aan
het Voorleesontbijt en willen we u vragen om thuis lekker uitgebreid te genieten van
een ontbijtje en wij zorgen voor een filmpje waarin meester Aldert een boek voorleest
voor de kinderen. Dit jaar staat voor de onderbouw het boek centraal: Coco kan het!
Dit boek is verkozen tot prentenboek van het jaar 2021. Voor de midden- en bovenbouw wordt gekozen
voor een ander verhaal, dat blijft nog even een verrassing.
We hopen dat de kinderen thuis toch nog kunnen genieten van het Voorleesontbijt.

