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Vervanging
De afgelopen 2 weken hebben we 2 dagen  intern inval geregeld.

Studiedagen
De afgelopen studiedag, te weten 15 oktober, zijn we met het team aan de slag geweest met een
analyse van de IEP-resultaten. De onderbouwleerkrachten hebben een cursus gevolgd ter
verdieping van het volgsysteem Mijn Kleutergroep.
De volgende studiedag is op 23 november. We gaan dan met het team aan de slag met de fases van
groepsvorming en de leerlijnen van sociaal-emotioneel leren.

Persconferentie
Dinsdag 2 november zijn er in de persconferentie enkele nieuwe maatregelen gecommuniceerd.
Voor ons betekent dit dat:
- Hulpouders nog steeds welkom zijn in school, maar daarbij 1,5m afstand van elkaar houden.
- Ouders welkom zijn in school zoals eerder gecommuniceerd (voor bijv. gesprekken/ in klassen/
etc.), mits 1,5m afstand wordt gehouden.
- Wanneer de school als publieke binnenruimte dient (met bijv. de keuvel tentoonstelling), ouders
zoveel mogelijk 1,5m afstand van elkaar houden en een mondkapje dragen.

Keuvel tentoonstelling
Wij zijn blij te kunnen vermelden dat de keuvel tentoonstelling dit schooljaar door kan gaan. Op
woensdag 10 november kunt u in school alle klassen (in het hoofdgebouw en ‘t Snippertje)
bezoeken samen met uw kind(eren) en de keuvels (lampionnen) bewonderen. Gezien de vorige
alinea (m.b.t. de maatregelen rondom corona) zijn er een paar belangrijke punten, die wij met u
willen delen aangaande de tentoonstelling:
- We werken met cohorten op achternaam. Hier hebben we bewust voor gekozen, zodat ouders en
kinderen met het hele gezin de verschillende groepen kunnen bezoeken. Wij verzoeken u om op de
starttijd aanwezig te zijn en na 30 min. ook de school weer te verlaten. U bent vrij om alle groepen
in de school te bezoeken.

* 17.00 - 17.30: Achternaam A t/m H
* 17.30 - 18.00: Achternaam I t/m Q
* 18.00 - 18.30: Achternaam R t/m Z

- Omdat de school een publieke binnenruimte is ten tijde van de keuvel tentoonstelling, verzoeken
wij u om zoveel mogelijk 1,5m afstand te houden en op deze avond een mondkapje te dragen.



Plaatsing en feestelijke opening spaarpaal aan de Dorpsstraat
Namens de gemeente en de school informeren wij u graag over het volgende:
In oktober vertelden we jullie over de komst van de Safety-safe aan de Dorpsstraat. Op dinsdag 9
november komt wethouder Theo Meskers de snelheidsmeterspaarpot officieel openen. We
nodigen jullie graag uit om hierbij te zijn. De opening vindt plaats om 13:45 uur aan de Dorpsstraat
251 (Garagebedrijf Surink).

Tijdens de opening maakt de wethouder bekend welk doel de meeste stemmen hee� gekregen.
Daarnaast delen we posters uit die u voor het raam kunt hangen. Op die manier vragen we zoveel
mogelijk aandacht voor de snelheidslimiet. Na de opening sparen jullie geld voor iedere
weggebruiker die zich aan de snelheid (30 km/uur of minder) houdt. De snelheidsmeter is vier
weken actief. Daarna mogen jullie het gespaarde bedrag uitgeven aan het gekozen doel.

Tijdens de inzet van de Safety-safe zullen we jullie op de hoogte houden over hoe het gaat met
sparen.

Nieuwsberichten op website
Op de website van De Snip worden nieuwsberichten geplaatst vanuit de groepen. Zo maakt groep
7 na elk Sniptheater bijvoorbeeld een recensie. De moeite waard om eens een kijkje te nemen…
https://www.obsdesnip.nl/tp-16802

Ouderraad
Bedankt voor de vele aanmeldingen voor de ouderraad. Fijn dat er veel nieuwe ouders zijn, die ons
willen komen versterken.

Is uw kind al lid van de bibliotheek?
Wist u dat er voor kinderen tot 18 jaar een gratis lidmaatschap is voor de bibliotheek? Via
onderstaande link kunt u een jeugdabonnement voor uw kind aanvragen. Wie wil dat nou niet?
https://www.kopgroepbibliotheken.nl/klantenservice/word-lid-van-de-bibliotheek.html

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage met informatie over:
- Flyer online bijeenkomst GGD: Mijn kind verdwijnt in sociale media en/of gamen.
- Flyer online webinar GGD: Opvoeden is vooruit kijken.

Belangrijke data
* 5 november: Keuvels maken deel 3
* 9 november 13.45u: Officiële opening spaarpaal door de wethouder
* 10 november: Keuvels maken deel 4 & keuvel tentoonstelling
* 15 november: NSCCT gr.7
* 17 november: Sniptheater gr.5

https://www.obsdesnip.nl/tp-16802
https://www.kopgroepbibliotheken.nl/klantenservice/word-lid-van-de-bibliotheek.html


De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 18 november.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


