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Beste ouders(s)/ verzorger(s),

Algemene mededelingen
Buiten is het duidelijk alweer herfst. Op school wordt ook aandacht
gegeven aan het thema herfst, maar ondanks dat de temperaturen dalen
proberen we in school goed te ventileren. Het is duidelijk dat de corona
nog steeds aanwezig is en dat we in school alles zullen doen om de
besmettingsgraad zo laag mogelijk te houden.
We willen u er wel op wijzen dat u de gezondheid van uw kind goed in de
gaten moet houden. Bij klachten thuisblijven!
Laat uw kind meteen testen bij de GGD als het klachten krijgt, die passen
bij corona zoals:
Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
• Hoesten
• Benauwdheid of kortademigheid
• Verhoging of koorts
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

De voorbereidingen voor de feesten in december zijn al in volle gang. Het
team wordt door de activiteitencommissie hierin ondersteund. Verderop in
de nieuwsbrief leest u meer over Sinterklaas. Donderdag 23 december hopen
we, samen met de Gideon kerk te vieren d.m.v. een kerstwandeling door de
wijk, t.z.t. krijgt u hier meer informatie over. Dit alles is wel onder
voorbehoud door de ontwikkelingen rond corona.

Parkeren bij het zwembad
Op dit moment merken we dat het redelijk druk is met het halen en
brengen van de kinderen, naar en van school. Vooral bij de peuter- en
kleuteringang is het druk.
We willen u vragen om, wanneer u uw kleuter ophaalt met de auto, deze
te parkeren op de parkeerplaats bij het zwembad zodat het overzichtelijk
blijft voor de kinderen.
Al vast bedankt voor de medewerking.
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Schoolschaatsen groepen 5
De afgelopen weken heeft groep 5 schaatsles in de 11
stedenhal gehad. In 4 lessen hebben de kinderen erg veel
geleerd. Het verschil tussen de eerste les en de laatste
les was erg groot! De kinderen hebben genoten en
enorm hun best gedaan. We hebben de schaatslessen
afgesloten met een mini Elfstedentocht.

Studiedagen
Dit schooljaar zijn de studiedagen tot nu toe weer fysiek
geweest. We merken dat de effectiviteit van de scholing
daardoor veel groter is. Samen doorgroeien naar
prioriteiten die vastgesteld zijn dit jaar. De Leerkrachten
hebben een studiedag gehad over het analyseren van de leerresultaten van de leerlingen zodat er
meer geleerd kan worden vanuit de leerdoelen. Mirjam van der Woude van bureau Meesterschap
heeft ons op deze studie dag meegenomen in het maken van goede analyses.
De nieuwe rekenmethode “Pluspunt” vraagt ook extra voorbereiding en overleg. We vinden het een
fijne methode. Bij de invoering van de methode “pluspunt” worden we begeleidt door Marthe
Postma van Wizz Scholing. Wanneer Esther van Vliet terug is van zwangerschapsverlof zal zij, als
rekenspecialist, hierin ook een rol vervullen. Op deze manier wordt de methode goed
geïmplementeerd zodat dit terug wordt gezien in de leerresultaten.

Sinterklaas
Het is bijna weer zover: afgelopen zaterdag is
Sinterklaas weer in het land gekomen. De Sintcommissie
is al druk bezig met de organisatie van het feest op
school. Zoals het nu lijkt, komt de Sint vrijdag 3
december bij ons en hopen we de Sint weer op het plein
te kunnen verwelkomen. Wij zullen ons uiterste best
doen om er met z’n allen een prachtig feest van te
maken.
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Personeel
Vrijdag 12 november is juf Esther met de kleine Annefrouk op school
geweest. Het gaat goed met Esther en in januari hoopt ze weer voor
drie dagen op school te komen lesgeven.
Juf Verona leerkracht groep 8 is nog steeds ziek en zal voorlopig in
niet op school komen.
We wensen haar van harte beterschap.

BSO op de Slotschool
In eerdere informatie berichten
hebben we u laten weten dat we
een BSO (buitenschoolse
opvang) willen openen op IKC De
Slotschool. Op dit moment zijn
Lineke Kingma, pedagogisch
medewerker van de
peutergroep en Gretha, Dijksta, de nieuwe pedagogisch medewerker van de BSO, druk bezig om de
BSO op te zetten en in te richten. Daarna zal de GGD de goedkeuring moeten geven en wanneer dat
klaar is kunnen we starten met de BSO. We hopen in januari 2022 op maandag-, dinsdag- en
donderdagmiddag open te gaan van 14.00 tot ongeveer 18.00 uur. Ook in de schoolvakanties zal de
BSO open zijn.
De leerlingen van de Slotschool die nu naar de BSO gaan op de Arebaar kunnen ook de overstap
maken naar de BSO op IKC De Slotschool. We hebben hierover een samenwerking met SKFkinderopvang.
Mocht u ook kinderen willen aanmelden voor de BSO dan kunt u mailen naar
deslotschool@cbo-nwf.nl.
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Inloopmiddag op maandag 6
december om 13.45 uur (vervalt
wegens corona)
De volgende inloopmiddag dinsdag 11 januari. We
laten u nog weten of deze door kan gaan.

Agenda:
• Sinterklaas op school
Op vrijdag 3 december komt sinterklaas op school om alle leerlingen dag te zeggen.

• Kerstwandeling i.s.m. de Gideon kerk
Op donderdag 23 december organiseren de school en de Gideon kerk een gezinskerstwandeling na
schooltijd. Verdere informatie volgt nog.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van IKC De Slotschool
Margriet Visser, directeur.

