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Corona
Er is weer een nieuwe beslisboom voor wat betreft
het coronavirus. Zie bijlage.
Er zijn ook weer aangescherpte maatregelen als
gevolg van het coronavirus. Zo kunnen we ouders en
externen niet meer ontvangen in de school, tenzij
diegene komt voor onderwijsondersteunende
activiteiten.
We weten niet wat de persconferentie van vanavond
21
ons gaat brengen. Mocht het nodig zijn, dan zullen we
u hier aanstaand weekend over informeren.

Vignet Gezonde school
Het heeft even geduurd, maar we hebben ons vignet
van de Gezonde School uitgereikt gekregen!
Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Tijdens de
uitreiking werden we verrast met een prachtig
cadeau. Gerke Hummel van het hoveniersbedrijf in
Een, heeft ons een mooi walnootboom gegeven! Deze
boom is direct samen met een aantal kinderen
gepoot. Hij heeft een mooi plekje voor de school
gekregen. De boom is nu nog kaal, maar naar
verwachting zal deze in het voorjaar blaadjes krijgen
en kunnen we over 2 tot 3 jaar echte walnoten rapen.
Hoe deze eruit zien en hoe ze proeven, hebben we
direct mee mogen maken. Er stond een hele kist
walnoten van zijn Gerke’s eigen walnotenboom klaar
voor alle groepen!

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf kan helaas niet komen maandag
as, als gevolg van het coronavirus.
Er is een nieuwe afspraak
gemaakt. Noteer 30 mei 2022
alvast in de agenda.

Sinterklaasviering
Op vrijdag 3 december vieren we op De Schans dat
Sinterklaas (bijna) jarig is. Door de coronamaatregelen zal ook dit jaar het bezoek er een beetje
anders uitzien dan andere jaren. Het Sinterklaasfeest
zal wederom zonder intocht en zonder ouders zijn.
De werkgroep voor Sinterklaas is druk bezig geweest
om voor de kinderen een hele gezellige dag te
organiseren.
We verwachten Sinterklaas en twee Pieten op school.
Pas als de kinderen in de school zijn zal duidelijk zijn
waar Sinterklaas is… Ook voor de peuters (van
Kids&co) heeft Sint nog even tijd.
Zoals u misschien wel heeft gezien in het
Sinterklaasjournaal is babypiet hier ook af en toe
geweest met zijn ouders om lekker rustig te kunnen
slapen. Gisteren hadden ze als bedankje een lekkere
chocoladelolly voor alle kinderen neergelegd. Dat was
een lekkere verrassing.
Broertjes en zusjes kunnen helaas niet komen met
hun ouders. Waarschijnlijk heeft de Sint en zijn pieten
wel een kadootje voor deze kleintjes. Deze worden
meegenomen door de oudere broer/zus.
De groepen 5 t/m 8 gaan dit jaar het sinterklaasspel
spelen in de klas. Zij kopen iets lekkers, iets leuks en
iets grappigs voor elkaar.
De kinderen hoeven deze dag geen fruit en drinken
voor de kleine pauze mee te nemen, dit wordt
verzorgd door de OV. De kinderen van groep 5 tot en
met 8 nemen deze dag wel gewoon hun brood en
drinken voor in de middagpauze
mee.

Media Masters

Juf Roelie en juf Annet

MediaMasters is een spannende, gratis serious
game over de kansen en gevaren van (digitale)
media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het
spelen van de game bouwen leerlingen
basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je
mediawijs om met WhatsApp, online pesten,
cybercriminaliteit en gamen? In de week van 5
t/m 12 november heeft groep 7/8 Mediamasters
gespeeld. Tijdens deze landelijke wedstrijd zijn er
vijf MediaMissies te spelen. Een MediaMissie
bestaat uit een spannende filmaflevering,
afgewisseld door klassikale vragen en opdrachten
op het digibord. Thuis en tijdens zelfstandig
werken konden de leerlingen extra bits verdienen
door het doen van leuke mediamissies. De klas die
tijdens de landelijke wedstrijd de meeste ‘bits’
scoorde, mocht zich de meest mediawijze klas van
Nederland noemen. Er doen altijd duizenden
klassen aan de week van de mediawijsheid mee.
Ondanks dat we een 'gouden' score hebben
behaald zijn we 2551e geworden.

Juf Roelie heeft de afgelopen periode met veel plezier
gewerkt in groep 3/4. Zij was ter vervanging van juf
Annet. Juf Annet is na haar bevalling weer lekker
uitgerust en is klaar om weer te beginnen. Daar zijn
we natuurlijk blij mee, maar het is ook heel erg
jammer dat we afscheid moeten nemen van juf
Roelie. Haar laatste dag is op woensdag 1 december.
Juf Annet begint weer op maandag 6 december.
Belangrijke data
(een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud,
afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen)
25 november

Deze week: Schansinfo 7

29 november

AFGELAST:
Schoolfotograaf

1 december

Laatste dag juf Roelie

3 december

Sinterklaasfeest

6 december

GMR

9 december

Schansinfo 8

11 december

Juf Metje jarig

12 december

Jan jarig

22 december

Kerstviering

24 december

Alle leerlingen om 12.00
vrij

