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(verlengde) Kerstvakantie
Studiedag, alle leerlingen hele dag vrij
Terugkommoment oud-groep 8 leerlingen
Groep 5 en 6 krijgen een muziekles in De Borgh

Kerst
En zo hebben we ineens een langere Kerstvakantie …
Ondanks alle maatregelen hebben we vandaag toch een fijne, aangepaste
Kerstviering gehad, ieder in de eigen groep.
Mooie liedjes zingen, wat lekkers van de Ouderraad en smullen van de feestelijke
(zelf meegebrachte) lunch.
Wat een mooie creaties hadden sommige
kinderen meegenomen!

Voor nu wensen we iedereen fijne dagen, hopelijk gezellig met familie en we zien
iedereen graag op dinsdag 11 januari weer gezond terug op school!

Studiedag 10 januari 2022
Op maandag 10 januari start het team het nieuwe kalenderjaar met een
studiedag. In de ochtend zullen wij onder begeleiding van Edux werken aan
verdieping van Thinking for Learning (T4L). Deze manier van werken/
denken binnen ons team is een belangrijk onderdeel in de kern van ons
onderwijs. Dit vraagt dan ook continuïteit en borging (zo kunnen ook
nieuwe teamleden mee in deze ontwikkeling) en verdieping. Op onze
website vindt u nog wat meer informatie over T4L:
https://deregenboog.dewaarden.nl/thinking-for-learning-t4l/
In de middag krijgt het hele team scholing in het werken met Teams.
Hiervoor worden we begeleid door Ratho. Deze implementatie van Teams
is een stichtingbrede ontwikkeling. Deze ontwikkeling is ingegaan, zodat wij
alle interne communicatie en dataopslag via Teams kunnen laten
plaatsvinden. Wij werken binnen de stichting met diverse netwerken, zoals
bijvoorbeeld de directeuren en de IB-ers (intern begeleiders) om zo gebruik
te maken van elkaars kennis en kwaliteiten.
Binnen ons eigen team kunt u zich voorstellen dat wij ook diverse overlegvormen hebben. Bijvoorbeeld een onderbouw- of bovenbouwoverleg, een
overleg over rekenen (onze nieuwe methode) of een ander vak, een
overleg met de werkgroep Kerst en zo zijn er tal van communicatiekanalen
nodig. Daarin kunnen dan vervolgens ook de bestanden bewaard worden
die bij dat onderwerp van belang zijn. Ook ouders zullen deze ontwikkeling
gaan ervaren, omdat er een kanaal voor de MR (medezeggenschapsraad)
en de OR (ouderraad) zal komen; hierin nemen teamleden en ouders
samen deel.
Op deze middag zullen we onze Teams-vaardigheden verbeteren/
verdiepen, zodat we Teams succesvol in kunnen zetten.
We kregen wat vragen van ouders over deze studiedag, onder andere de
reden waarom het wel doorgaat. De onderwerpen van de studiedag zijn
van dusdanig belang voor ons onderwijs dat we dat - ook ten goede van al
onze leerlingen - niet zomaar willen/kunnen afzeggen. Bovendien hebben
we externen uitgenodigd die ook niet zondermeer hun afspraken kunnen
verzetten.

Lichtpuntjes maken
Wij van groep 5-6 hebben in de klas zakjes met bloembollen gevuld. Dit
deden we omdat we een lichtpuntje wilde geven aan mensen die het wel
konden gebruiken. Eerst wilden we bloembollen gaan planten maar met
Corona kon dat niet.
We maakten ook mooie kleine kersttekeningen op de zakjes en plakten er een
gedichtje op.

In de zakjes zaten witte tulpen, rode
tulpen, witte narcissen, gele narcissen,
krokussen en blauwe druiven.
Deze weken brengen wij ze naar de mensen aan de deur. Als ze het willen
kunnen ze het ook samen met ons planten. We vonden het heel leuk om
iets voor iemand anders te doen en hopelijk komen er in de lente mooie
bloemen uit de bloembollen.
We hopen dat jullie het een leuk stukje
vonden.
Geschreven door Sara, Lize, Fenna,
Jaylinn en Cain namens groep 5-6.

Samen Kerst vieren
Met alle kinderen van de hele school hebben we een tas vol
mooie Kerstwensen gemaakt voor de bewoners van de
Zeven Schakels.

Kledingactie
De kledingactie van begin november heeft 197 kilo opgebracht.
Dank u wel voor uw bijdrage!
De volgende actie is in de week van 16 mei 2022. Fijn als u daar weer voor
mee wilt sparen.
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