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Beste ouders(s)/ verzorger(s),

Algemene mededelingen
Intussen is de vierde coronagolf goed bezig. Dit hebben we afgelopen periode ook op Slotschool
gemerkt. Veel besmettingen bij de leerlingen en ouders waardoor er enkele groepen in quarantaine
moesten. We hebben daardoor het onderwijs steeds anders moeten organiseren.
Dit heeft van leerlingen, ouders en leerkrachten best veel gevraagd. We willen u dan ook bedanken
voor de flexibiliteit tijdens de afgelopen weken.
Het is goed dat de kinderen deze week thuis zijn zodat de besmettingen op school kunnen
verminderen.
Na de kerstvakantie is het afwachten of de kinderen weer naar school mogen. We horen dit in de
persconferentie van maandag 3 januari. Mochten er ontwikkelingen komen rond thuisonderwijs en
online lessen dan zullen we, u dat in de tweede week van de kerstvakantie laten weten.
Houd u Mijnschool dus in de gaten.

Sinterklaasfeest
Vrijdag 3 december was het zover, Sint kwam op school! Gelukkig kon het
feest, ondanks de corona, doorgaan. Sinterklaas had aangekondigd dat hij
met de helikopter zou landen op het plein. Groep 4 had een mooie
helihaven gemaakt zodat hij precies wist waar hij moest landen. Alle
leerlingen van groep 1 t/m 5 stonden buiten de Sint en zijn pieten op te
wachten, maar helaas hij werd gebracht met de trekker van de fam.
Faasen. Met de hartelijke dank aan de fam. Faasen
Toch waren de kinderen blij dat hij er was en hebben we een prachtig
sinterklaasfeest mogen vieren.

Schoolreisje geld
Afgelopen maand heeft u een bericht gekregen over het innen van het schoolreisje geld. Een aantal
ouders heeft ons erop geattendeerd dat de leerlingen nog een schoolreisje tegoed hebben omdat dit
schoolreisje, door de corona, afgelopen mei 2021, niet is doorgegaan. Dit schoolreisje geld is door de
ouders vorig schooljaar al overgemaakt.
Op dit moment zijn we aan het nadenken over twee opties die we kunnen gaan doen om dit
schoolreisje geld op een goede manier te besteden
• Optie 1: We gaan in mei 2022 nog met de hele school op schoolreisje.
• Optie 2: We gaan een zomerfeest organiseren waar we dan extra activiteiten organiseren
voor de kinderen.
Door de corona gebeurtenissen hebben we dit nog niet in het team kunnen bespreken. In de
volgende nieuwsbrief hopen we hier meer informatie over te hebben.
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Personeel
Esther van Vliet-Stok komt na de kerstvakantie weer terug
van zwangerschapsverlof.
Ze gaat voor twee dagen werken op IKC De Noordster in Nij
Altoenae in groep 6,7,8. De woensdag krijgt Esther als taak
om de nieuwe rekenmethode op de Slotschool te
implementeren. Dit houdt in dat Esther de leerkrachten
coacht bij het lesgeven van de rekenlessen met de methode
Pluspunt.
We wensen Esther veel succes op de Noordster en hopen
dat ze een goede bijdrage gaat leveren aan het rekenonderwijs op de Slotschool.
Na de kerstvakantie gaat Esther dus geen les gaat geven in groep 4 en groep 7. Herre Roukema blijft
lesgeven op de vrijdag in groep 7. Voor de woensdag in groep 4 zijn we nog op zoek naar een
leerkracht. Zodra we hier duidelijkheid over hebben laten we u dat weten.
Lotte Faber, leerkracht van groep 5, gaat per januari 2022, coördineerden taken doen op de
Slotschool. Daardoor zal zij op maandag niet meer voor de groep staan maar coördinerende en
ondersteunende taken uitvoeren. Ook wordt zij per januari I-coach op IKC De Noordster in Nij
Altoenae. Lotte is ook al I-coach op de Slotschool. Hierdoor zal Lotte één keer in de 14 dagen op
dinsdag ook niet voor de groep staan maar ICT-taken uitvoeren.
Stephan van der Meer zal Lotte vervangen in groep 5. Stephan is geen onbekende voor de kinderen
en geeft nu, ook al zo nu en dan les in groep 5. We zijn blij dat Stephan bereidt is deze uren in groep
5 les te geven.
Verona van Santen, leerkracht van groep 8, is langdurig ziek en zal ook na de kerstvakantie nog niet
terugkomen op school. Stephan van der Meer vervangt op donderdag en vrijdag, Verona in groep 8.
We wensen Verona beterschap en hopen dat op een voorspoedig herstel.
Zoals u weet zijn er op dit moment bijna geen extra leerkrachten beschikbaar voor vacatures in het
onderwijs. We zijn daarom blij dat we de personele bezetting van het team bijna hebben kunnen
organiseren.

Nieuwsbrief
22 december 2021
Nummer 4

Kerst
Helaas kon de kerstwandeling niet doorgaan vanwege de
coronamaatregelen.
We hebben het kerstfeest op vrijdag 17 december in de groepen gevierd.
Vanaf 8.15 uur werden de kinderen op school verwelkomt met mooie
kerstmuziek. Een aantal ouders, leerkrachten en leerlingen speelden op hun
blaasinstrumenten, mooie kerstmuziek.
Het was fijn om toch nog op
deze manier kerst met elkaar te
vieren. We hebben mooie
liederen gezongen en geluisterd
naar de prachtige
kerstverhalen. Ook hebben we genoten van de lichtjes
in de klas en van de lichtjes in de kerstboom. Zo
proberen we met elkaar een Licht te zijn in onze wereld.

Geef licht, geef licht in de wereld om je heen.
Geef licht, geef licht, laat het zien aan iedereen.
Geef licht, geef licht door de dingen die je doet.
Geef licht, geef licht: wees voor alle mensen goed

BSO op de Slotschool
Op 10 januari hopen we dat de BSO op de Slotschool van start kan gaan. Op dit moment zijn we weer
druk op zoek naar een pedagogisch medewerker, omdat de pedagogisch medewerker die de BSO zou
gaan doen een andere baan heeft gekregen.
Ook moeten we de coronamaatregelen, die 3 januari tijdens de
persconferentie worden bekend gemaakt, afwachten of we open
kunnen.
Het positieve nieuws is dat de GGD de BSO-ruimte en de plannen
heeft goedgekeurd en dat we een samenwerking aangaan met IKC
De Syl uit Oude Bildtzijl en IKC De Noordster uit Nij Altoenae.
Zodra er nieuws is wordt u hierover geïnformeerd op Mijnschool.
Houd u dus ook in de kerstvakantie mijnschool in de gaten
Mocht u ook kinderen willen aanmelden voor de BSO dan kunt u
mailen naar deslotschool@cbo-nwf.nl.
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•

Inloopmiddag 11 januari 2022

Op dinsdag 11 januari staat er een inloopmiddag gepland. Helaas gaat deze
wegens de coronamaatregelen niet door. De volgende inloopmiddag is op
woensdag 9 februari. We hopen dat we de ouder(s)/verzorger(s) dan weer op
school mogen ontvangen.

•

Studiedag vrijdag 14 januari

De studiedag op 14 januari gaat wegens de corona maatregelen niet door.
Deze studiedag wordt verplaatst naar vrijdag 18 februari (de dag voor de
voorjaarsvakantie).
De kinderen worden dus op 14 januari op school verwacht en op vrijdag 18
februari hebben de leerlingen vrij.
We hopen dat u begrip heeft voor het verplaatsen van de studiedag.

