Nieuwsbrief
9 september 2020

Trefwoord
Het nieuwe thema is: Respecteren
weekthema: Dat verdient respect
Deze week verkennen we het begrip respect. Waarom en wanneer verdient iets of iemand
respect? Wat gebeurt er als er geen respect is?
In de Bijbelverhalen leidt Mozes het volk door de woestijn. Na de verschrikkingen in Egypte is de
woestijn eerst een goede plek. Maar als er geen water en eten is, moppert het volk. Ze tonen
weinig respect voor Mozes en God.
Jarigen
Dirk is vrijdag jarig en zaterdag is Wesley jarig. Graag feliciteren we hen en wensen hen een
fijne verjaardag. Geniet ervan.
Dinsdag is juf Gerda jarig. Ook haar wensen we een fijne verjaardag. Van harte gefeliciteerd.
Corona
We hebben ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM. De regels voor kinderen zijn
verwerkt in de zogenaamde beslisbomen. Deze week hebben we nieuwste versies hiervan op
het ouderportaal geplaatst. Deze kunt u (per kind) volgen om te kijken of de kinderen naar de
opvang / school mogen komen. Anders kan het voorkomen dat we benaderen uw kind(eren)
weer op te halen. U vindt de beslisbomen bij het kopje ‘documenten’.
Wat gebeurt er als te veel leerkrachten en pedagogische medewerkers thuis moeten blijven door
milde klachten, omdat ze wachten op een testuitslag of als ze tien dagen in quarantaine
moeten?
Wij willen zoveel mogelijk op alles voorbereid zijn en zijn daarom bezig met het maken van
noodplannen voor de opvang en het onderwijs. Als medewerkers thuis moeten blijven, zullen wij
gebruik moeten maken van invallers. Wij zullen ons uiterste best doen onderwijs en opvang in
alle groepen te blijven verzorgen. De kans is echter aanwezig dat we in de komende maanden
groepen naar huis moeten sturen en weer tijdelijk afstandsonderwijs gaan verzorgen. Er is dan
echt sprake van overmacht en wij hopen daarvoor op uw begrip. Zodra dit het geval is, zullen
wij u hierover informeren via het ouderportaal.
De kans dat wij groepen naar huis moeten sturen wordt groter als er meer medewerkers thuis
moeten blijven. De ‘R’ in de maand maakt sowieso meer mensen verkouden worden. Wij willen
u daarom vragen nu alvast na te denken over de opvang van uw kind(eren). Heeft u opvang?
Kunt u zelf thuisblijven? Kunt u onderling afspraken maken?
We hopen natuurlijk dat de medewerkers en de kinderen fit en gezond naar het kindcentrum
komen. Daarnaast wensen we u in uw gezinnen ook
veel gezondheid toe.
Het is een erg spannende tijd en we weten niet hoe
alles verder gaat. Het is daarom belangrijk het
ouderportaal te blijven volgen.
Oudergesprekken
De eerste ronde met facultatieve 10minutengesprekken willen we op een andere manier
organiseren zodat we toch ouders op school kunnen
ontvangen voor een gesprek. Via het ouderportaal
zetten we dan dagelijks een aantal
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gesprekmomenten ‘open’ na schooltijd in de periode van dinsdag 29 september t/m donderdag
8 oktober. Mocht u gebruik willen maken van deze gelegenheid dan kunt u een tijdstip kiezen
dat u past. U kunt dan in gesprek met de leerkracht die op die dag werkt in de groep. We zullen
aangeven wanneer de tijdstippen op het ouderportaal klaargezet zijn.
Jaarvergadering
Het is dit najaar niet mogelijk om een jaarvergadering vanuit de ouderraad en
medezeggenschapsraad te houden. Er is in de beide raden afgesproken om de jaarverslagen en
financiële stukken in de week voor de herfstvakantie te publiceren via het ouderportaal van de
website. OP die manier kunt u kennisnemen van de inhoud.
Lunch
De kinderopvang heeft een voedingsbeleid uitgewerkt. Vanuit school hebben we niet zo specifiek
uitgewerkt omdat wij in de groepen 3 t/m 8 ook niet zelf de lunch verstrekken. We vinden dat
dit de verantwoordelijkheid van de ouders is. Wel vinden we het belangrijk dat de kinderen een
gezonde lunch mee krijgen.
We hebben hieronder daarom wat tips van het Voedingscentrum opgenomen:
• De lunch geeft een kind pit om de hele middag te leren en te spelen. Brood zorgt ervoor
dat een kind bijvoorbeeld koolhydraten, eiwitten, vezels, jodium, B-vitamines en ijzer
binnenkrijgt. Per dag eet je kind van 4-8 jaar ongeveer 2 tot 4 sneetjes, van 9-13 jaar
ongeveer 4 tot 6 sneetjes.
• Volkorenbrood en bruinbrood zijn de gezondste keuzes. Daarin zitten namelijk lekker
veel vezels. Vezels zijn nodig voor een goede darmwerking en spijsvertering. In
volkorenbrood zitten de meeste vezels. Koeken bevatten in het algemeen veel suikers en
zijn daarom af te raden.
• Geef geen vleeswaren mee die snel bederven, zoals rosbief, fricandeau of filet americain.
Betere keuzes zijn 30+ kaas, zuivelspread of hüttenkäse.
• Maak brood met kaas de avond ervoor klaar en leg het in de vriezer. Geef het ’s ochtend
mee naar school. Als het tijd is om te lunchen is het brood ontdooid en is de kaas niet
zweterig.
• Notenpasta of pindakaas (van 100% noten of pinda's zonder toegevoegd zout of suiker)
blijft lang goed. Dit is ook lekker met wat schijfjes komkommer erop.
• Geef de lunch in een klein koeltasje mee.
• In pakjes sap zit heel veel suiker. Wel 7 suikerklontjes. Ook in frisdrank, diksap of
aanmaaklimonade zit veel suiker. Daarom zijn al die drankjes niet zo geschikt om mee te
geven naar school.
• Een (hervulbaar) flesje water is het
makkelijkste en gezondste om mee te geven.
Was het flesje wel elke dag af. Tip: Geef een
leuk flesje, mooie drinkbeker of bidon mee. En
maak het water leuk met bijvoorbeeld een
blaadje munt of sliert komkommer. Of doe een
keer een plakje sinaasappel, citroen of limoen in
het water.
• Ook een thermosbeker thee (zonder suiker)
is lekker. Let op dat het niet te heet is.
• En een pakje of beker halfvolle melk of
karnemelk is geschikt. Voorkom dat de melk
lauw wordt door koude melk in een thermosfles
te doen.
Uit de groepen:
Peutergroep/dagopvang
• Deze week sluiten we het thema van Dit ben ik en ik en mijn familie af. De foto`s
houden we nog een poosje op de groep. Er komen hele gesprekken op gang als we bij de
fotomuur staan.
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Volgende week starten we met het thema “Reuzen en kabouters”. De themabrief voor dit
thema krijgt u aanstaande maandag of dinsdag mee.
Gevraagd reuzenlaarzen en kabouterlaarsjes.
Aanstaande donderdag staat de uitwerking van het nieuwe thema op het ouderportaal.
Graag laarzen mee voor de regenachtige dagen en een extra setje kleding; broek, shirt,
trui, hemd, onderbroek en sokken.
Wordt er thuis geoefend met het plassen op het toilet, dan oefenen wij natuurlijk mee en
is luierbroekje handig. Is de peuter nog niet zover dan is het praktischer om een gewone
luier mee te geven.
Volgende week starten we met ons nieuwe thema “Kunstig”. De informatie per thema
staat vanaf morgen (donderdag) weer op het ouderportaal. Omdat we nog niet alles rond
hebben wat betreft de weekthema`s kunnen er nog wijzigingen komen. Volgende week
worden de kinderen uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan.

Groep 1/2
Het thema van deze periode is: dit ben ik.
Het getal van de week is de 3.
De letter van de week is de: d.
Taal: Rijmen
Rekenen: Tellen met groepjes van 5
Groep 3
De kinderen van groep 3 hebben maandag en
dinsdag kern 1 afgerond. Vandaag zijn we begonnen met kern 2.
Met Pluspunt leren we deze week:
Tellen met sprongen van 5, aflezen van hele uren op de klok.
Groep 4/5
Woensdag 16 september:
• Groep 4 de tafel van 10 opzeggen
• Groep 5 de tafel van 10 opzeggen heen en terug
Volgende week herhalen we de tafel van 2.
Het zou fijn zijn als u elke dag even de tafel met uw kind gaat oefenen.
• Voor crea hebben we binnenkort lege keukenrollen nodig. Wie helpt ons met het
verzamelen?
Groep 6/7/8
In de vorige nieuwsbrief heeft een stuk gestaan over de technieklessen die groep 7 en 8 gaan
volgen in Hoogeveen. Op RSG Wolfsbos zijn er veel extra maatregelen genomen om de lessen
Corona-proof te kunnen geven. Toch lijkt het ons nog niet verstandig om de kinderen met
elkaar en een ouder in auto’s te vervoeren. Er is daarom besloten om, in elk geval volgende
week en hoogstwaarschijnlijk de keer daarna nog niet te gaan. We zullen, waar mogelijk, de
lessen online krijgen aangeboden van RSG Wolfsbos.
Huiswerk:
•

•
•

De kinderen van groep 7 en 8 moeten elke
dag 15 min. oefenen voor de typecursus. Op
sommige dagen lukt dat op school, maar er
moet ook thuis geoefend worden.
Donderdag 8 oktober: Topotoets level 1 t/m 3.
Level 1 moet nu eigenlijk uitgespeeld zijn.
Dinsdag 15 september; Toets Engels 1.3
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Agenda
• Vrijdag 11 september – groep 1-2 vrij
• Dinsdag 15 september – verjaardag juf Gerda
• Maandag 21 en dinsdag 22 september – tweedaagse directie CKC Drenthe
• Maandag 28 september – studiedag team – leerlingen vrij
• Dinsdag 29 september – Dag van de CKC medewerker
• Vrijdag 2 oktober – groep 1-2 vrij
Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest.
Ingekomen:

Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke activiteiten. Bijvoorbeeld sporten,
zwemles, schoolreis of naar muziekles. Ook als zijn of haar ouders hiervoor geen of weinig geld
hebben. Dat vinden we in Midden-Drenthe belangrijk. Daarom heeft de gemeente voor gezinnen
met een laag inkomen het Kindpakket. Sinds kort maakt ‘Bartje leert zwemmen’ ook onderdeel
uit van het Kindpakket. Met deze regeling kunnen kinderen uit minimagezinnen gratis hun
zwemdiploma halen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor regelingen uit het Kindpakket?
Of wil je meer weten over de mogelijkheden?
Kijk dan op www.middendrenthe.nl/kindpakket of neem contact op met één van de
medewerkers van de Gemeentewinkel via (0593) 53 92 22. Op afspraak langskomen in de
Gemeentewinkel kan natuurlijk ook.
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