Thema restaurant groep 1-2
De afgelopen drie weken hebben we in groep 1-2 gewerkt met het thema restaurant.
Onze huishoek was tijdelijk ingericht als ‘’Restaurant De Akker’’, we hebben allerlei
werkjes gemaakt over het thema
restaurant en we hebben leuke
activiteiten gedaan. Vorige week
donderdag zijn we bij Restaurant Theater
De Deel op bezoek geweest. Hier kregen
de kinderen een rondleiding door het
gehele gebouw en mochten ze als echte
gasten aan tafel zitten met wat lekkers.

Gisteren is ons hele lokaal
omgetoverd tot ‘’Restaurant
De Akker’’. De kinderen
werden ontvangen als echte
gasten en mochten
plaatsnemen in het
restaurant. Hier werden
heerlijke poffertjes
geserveerd. Na het eten
konden de kinderen hun
eigen gevouwen servetten
nog gebruiken om alles weer
schoon te maken. We hebben
ervan genoten! In de
schoolapp staan alle foto’s.

Onderzoek wetenschap & techniek en start LIO-stage in groep 5/6
In de nieuwsbrief van december had ik mijzelf al voorgesteld, maar voor nu nog even in
het kort: Ik ben Demi Santing, 20 jaar oud en ik woon in Emmen. Momenteel zit ik in het
vierde jaar van de Pabo en ik ga mijn LIO stage doen in groep 5/6. Daarnaast heb ik in
de afgelopen weken mijn praktijkonderzoek uitgevoerd in deze groep. Dit onderzoek
ging over Wetenschap en Technologie (W&T)-onderwijs door middel van de STEAMdidactiek. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics.
Deze weken zijn de kinderen iedere donderdagmiddag bezig geweest met wetenschap
en technologie door middel van STEAM. Het uitvoeren van dit praktijkonderzoek is nu
klaar, maar wij willen het hier niet bij laten. Het plan voor een vervolg van dit
onderzoek is dat er op school materialen voor alle groepen worden aangeschaft, die
structureel ingezet kunnen worden tijdens de W&T-lessen. Wij hopen dit schooljaar al
met een aantal materialen te kunnen experimenteren en we willen dit volgend
schooljaar graag doorzetten!

Afgelopen maandag is mijn LIO-stage officieel van start gegaan. Vanaf nu ben ik iedere
maandag, dinsdag en woensdag de juf van groep 5/6. Omdat ik de kinderen tijdens het
uitvoeren van mijn onderzoek al wat heb leren kennen, zijn mijn eerste drie dagen goed
verlopen en kijk ik uit naar de rest van mijn stage periode! Ik zal tot aan de
zomervakantie op deze school aanwezig zijn.
Demi Santing
LIO-stagiaire groep 5/6
Ma-di-wo

Corona besmettingen
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, stijgt het aantal corona
besmettingen op dit moment enorm. Zo ook op onze scholen.
Gelukkig zijn de meeste kinderen er niet erg ziek van; een paar
hebben de verschijnselen van een flinke griep. We wensen al
deze leerlingen van harte beterschap toe en uiteraard ook alle
ouders die ziek thuis zitten. Tot nu toe stuurden we u als
ouders steeds een brief met daarin de mededeling dat er een
of meerdere leerlingen besmet waren geraakt. Omdat er nu
zoveel besmettingen zijn, zetten we in onze nieuwsbrief de
berichtgeving van de GGD, zoals u hieronder kunt lezen. We
vragen u om alert te blijven, om bij klachten te testen en bij
een positieve test naar de GGD te gaan. Kinderen die thuis zijn
en niet heel ziek zijn, kunnen werk van school mee krijgen.
Er zijn besmettingen op school
Wat betekent dit voor uw kind?
Het kan zijn dat uw kind besmet is met het coronavirus. Meestal worden kinderen daar
niet erg ziek van. Zolang uw kind geen klachten heeft die passen bij corona, mag uw
kind naar school. Als later blijkt dat er in de klas meer besmettingen zijn, dan kan de
GGD een aangepast advies geven.
Klachten
Houd de gezondheid van uw kind de komende 10 dagen goed in de gaten. Krijgt uw kind
klachten die passen bij corona zoals:
- verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
- hoesten
- benauwdheid of kortademigheid
- verhoging of koorts
- plotseling verlies van reuk en/of smaak
Doe dan meteen een zelftest. Ook als uw kind eerder negatief getest is of als er opnieuw
gezondheidsklachten zijn. Als de zelftest positief is, maakt u meteen een testafspraak
bij de GGD om de testuitslag te laten controleren. Uw kind blijft thuis en heeft geen
contact met mensen buiten het huishouden tot u de testuitslag weet.
Heeft u kwetsbare familieleden door ouderdom of ziekte, maak dan een testafspraak bij
de GGD. Ook dan blijft uw kind blijft thuis en heeft geen contact met mensen buiten het
huishouden tot u de testuitslag weet.
Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of coronatest.nl.
Op rivm.nl staat meer informatie over testen bij kinderen.
Meer informatie of vragen
We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid en vragen. Twijfelt u over de
klachten van uw kind, bel dan met de GGD. Kijk voor specifieke informatie over corona
en onderwijs op Rijksoverheid.nl en rivm.nl. U kunt ook bellen met het
informatienummer 0800-1351.

Schooladviesgesprekken groep 8
Op donderdag 3 en maandag 7 maart vinden de
schooladviesgesprekken plaats met de leerlingen van
groep 8 en hun ouders. In november is al met de ouders
gesproken over het voorlopig advies en op vrijdag 18
februari zullen de leerlingen het definitieve advies alvast
op papier meekrijgen naar huis.
Mede omdat de verschillende open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs in
januari helaas niet konden doorgaan, is de inschrijfdatum voor het voortgezet onderwijs
dit jaar opgeschoven naar half april. Er is dus nog tijd en ruimte om naar de scholen te
kijken; bijvoorbeeld via de doe-dagen of de later (in maart) geplande open dagen.

Agenda
21-02-2022 t/m 25-02-2022 Voorjaarsvakantie
03-03-2022 & 07-03-2022
Schooladviesgesprekken groep 8
05-03-2022
Oud papier
11-03-2022
Rapporten mee naar huis, uitgave nieuwsbrief nummer 13
15-03-2022 & 16-03-2022
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

Directie/locatiecoördinator aanwezig
Maandag 14 februari
Woensdag 16 februari
Donderdag 17 februari
Maandag 28 februari
Woensdag 2 maart
Maandag 7 maart

Corianne de Jonge
Marlies Bisschop & Corianne de Jonge
Petra van de Pauvort
Corianne de Jonge
Petra van de Pauvort & Corianne de Jonge
Petra van de Pauvort & Corianne de Jonge

Directie is bereikbaar op: 06-38998893

