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Corona 
De laatste dagen hebben jullie met regelmaat extra corona updates ontvangen. Deze verschijnen 
via parnassys en de app MijnSchool. We hopen zo iedereen te bereiken.  
Ondanks alle nieuwe beperkingen zijn wij toch blij dat alle kinderen gewoon op school zijn en 
fysiek lessen kunnen blijven volgen. Er wordt ook al gesproken over het wel of niet verlengen van 
de kerstvakantie. Hierover is echter nog niets bekend. Waarschijnlijk is het wachten op de 
besmettingscijfers over 2 tot 3 weken. We wachten het maar weer af. Nogmaals complimenten 
voor jullie allemaal hoe goed de regels, of je het er nou mee eens bent of niet, worden nageleefd. 
Dit maakt het voor ons een stuk eenvoudiger. We zitten helaas allemaal in hetzelfde schuitje en 
hebben het er maar mee te doen. Op naar de volgende corona update, houd de mailbox in de 
gaten! 

 

 Vieringen 
December is traditioneel de maand van de feesten. Op school is het altijd een gezellige boel. 
Helaas moeten we ook dit jaar weer een aangepast programma organiseren. Voor het 
Sinterklaasfeest is dat al gelukt, voor kerst zijn we nog bezig. Ondanks alles maken we er gewoon 
een gezellige boel van! 

 

  BSO 
We zijn nog steeds drukdoende met het opzetten van een BSO in ons gebouw. Er zitten zoals 
verwacht de nodige haken en ogen aan. Er zijn al gesprekken geweest met kids2b, die al een 
ruimte in ons gebouw huurt, en er zullen nog meer gesprekken volgen. We houden jullie op de 
hoogte.  

 

Peuternieuws 
Wij zijn druk bezig met allerlei leuke werkjes rondom herfst en natuurlijk ook Sinterklaas. Wisten 
jullie ook dat Rommelpiet bij ons is langs geweest? Er lagen allemaal spullen op de grond en er lag 
een stoel ondersteboven en alle verkleedkleren waren verdwenen en er lag ook nog wat lekkers 
voor ons. Gelukkig konden we alles weer heel goed en snel opruimen.  

 

Werken in de klas 
Wij werken in de groepen met allerlei methodes. Veel hiervan zijn aangeschaft tijdens of vlak na 
de fusie. Vroeger gaven we vaak extra of ander werk mee aan leerlingen die dat nodig hadden. Nu 
hoeft dat vaak niet. Bijvoorbeeld onze rekenmethode beschikt alleen al over 5 verschillende 
niveaus. Dat wil zeggen dat de juf of meester uitleg geeft over een vast onderwerp, bijvoorbeeld 
meten, en de leerlingen vervolgens op hun eigen niveau met de sommen aan de slag gaan. Zo lijkt 
het misschien of iedereen hetzelfde doet, maar dat klopt dus niet helemaal. Wij zouden jullie dit 
graag allemaal tijdens bv. een ouderavond willen uitleggen of bij het kijken in de klas. Maar ja, ook 
dit mag nu niet. Maar, wat niet is kan nog komen!  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP6O-l6ffOAhWKWhoKHU_DBZwQjRwIBw&url=http://forum.fok.nl/topic/1769343?mode%3Dprint&psig=AFQjCNGup7kXgXny0RNjXVAloA83Qd1oMg&ust=1473151004940106
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP6O-l6ffOAhWKWhoKHU_DBZwQjRwIBw&url=http://forum.fok.nl/topic/1769343?mode%3Dprint&psig=AFQjCNGup7kXgXny0RNjXVAloA83Qd1oMg&ust=1473151004940106
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP6O-l6ffOAhWKWhoKHU_DBZwQjRwIBw&url=http://forum.fok.nl/topic/1769343?mode%3Dprint&psig=AFQjCNGup7kXgXny0RNjXVAloA83Qd1oMg&ust=1473151004940106


 

Sportveld naast de school 
Bij het verdwijnen van het sportveld naast school is ons aan de andere kant van het gebouw een 
nieuw sportveld beloofd. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt. Dit doen wij samen 
met gemeente Eemsdelta, NCG, Jan Snel en de klankbordgroep nieuwbouw Stedum. Zoals vaak, 
gaat het vooral om geld en wie voor de kosten verantwoordelijk is. Uiteindelijk zullen we op iets 
uitkomen. We proberen natuurlijk het maximale eruit te slepen voor school en het dorp! 

 

 Agenda 

2 Sinterklaas op school  

6 We beginnen om 9.30 uur Vanaf 9 uur school open. 

23 Kerstviering op school (onder voorbehoud) 

25 dec t/m 9 jan. kerstvakantie  
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