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Nieuwsbrief 18 november 2021
Beste ouder/verzorger,
Hierbij de nieuwsbrief van de maand november.
Babynieuws
Wellicht heeft u het al van uw kind gehoord. Maar we hebben geweldig
nieuws te melden, namelijk dat juf Kelly en haar man Sander op 15
november trotse ouders zijn geworden van hun kindje Lukas. Alles gaat
goed met moeder en zoon!
Fruitdagen
Onze school is weer ingeloot voor het ‘schoolfruit’. Onze fruitdagen zijn woensdag en donderdag.
Inmiddels zijn we met het schoolfruit gestart, op de woensdag en de donderdag ontvangen de
kinderen dit fruit tijdens de ochtendpauze. Op de website kunt u hier meer over lezen: Schoolfruit
Sinterklaas
In het weekend van 13 en 14 november zijn
Sinterklaas en Pieten in Nederland aangekomen.
Wij volgen op school de verhaallijn van het
Sinterklaasjournaal. Vrijdagavond 12 november
heeft de Ouderraad de school weer omgetoverd tot
een sfeervol decor voor alle festiviteiten in de
decembertijd. Heel erg dank daarvoor!
Deze periode staat natuurlijk helemaal in het teken van de Sint en zijn Pieten en om het voor u in
deze drukke tijd wat makkelijker te maken, hebben we de volgende handige weetjes op een rij gezet!
● Schoenzetten Donderdag 25 november mogen de kinderen op school een schoen zetten!
Hopelijk rijden de Pieten niet stilletjes onze school voorbij!
● Pietengym Vrijdagmiddag 26 november gaat groep 1/2 Pieten gymmen in ‘t Gossie.
Groep 5 t/m 8 gaan in overleg met elkaar op een dinsdagochtend in de gymzaal in Lopik
Pieten gymmen.
● Groep 5 t/m 8 mag de surprises op school inleveren op woensdag 1 december.
● Vrijdag 3 december vieren we op school de verjaardag van Sinterklaas! De kinderen worden
op de normale schooltijd op school verwacht en gaan als altijd naar binnen en naar hun eigen
klas. De kinderen van groep 1 en 2 mogen op deze dag in Pietenpak naar school komen.
Vanuit Trinamiek zijn er aanbevelingen gestuurd voor het vieren van een Corona proof
Sinterklaasfeest. Dat betekent dat wij Sint en Pieten wel op school mogen
ontvangen, maar zij zullen zich op de dag van het vieren al in de school
aanwezig zijn. Dit natuurlijk om drukte bij aankomst buiten op het plein te
voorkomen.
Ouders in de school, zoals u zult begrijpen, is ook dit jaar niet toegestaan.
● Wij zullen ervoor zorgen dat u foto-en filmmateriaal te zien krijgt van deze
feestelijke dag!
● De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag om 12.15 uur uit.
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Sociale veiligheid en welbevinden
Twee keer per jaar meten wij het welbevinden en de sociale veiligheid van de kinderen op school. De
leerkracht vult een vragenlijst in over alle kinderen en hier komt een bepaalde score uit. Daarnaast
vullen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 twee keer per jaar een vragenlijst in over hun welbevinden
en veiligheidsgevoel op school. Opvallendheden uit deze lijst worden tijdens de groepsbesprekingen
met de intern begeleider besproken en indien nodig ook met de ouders. Het streven is natuurlijk dat
elk kind goed in zijn vel zit en zich prettig voelt op school. Het kan zijn dat de leerkracht, naar
aanleiding van de vragenlijst, een kindgesprek voert. Op schoolniveau bespreken we de resultaten
met elkaar zodat we de rust en de goede sfeer op school kunnen behouden.

Techniek circuit
Deze week eindigen de technieklessen. Met veel plezier hebben
de kinderen de afgelopen weken hun technische vaardigheden
mogen vergroten. De foto`s en video`s zullen binnenkort op
Schoudercom te zien zijn, dus houd het in de gaten!

Corona
Het aantal besmettingen neemt weer fors toe. We houden u op de hoogte wanneer er mogelijke
maatregelen of richtlijnen komen. Om u te helpen bij het soms moeilijke besluit om u kind thuis te
houden kunt u via onderstaande website de beslisboom lezen: https://www.boink.info/beslisboom
Neemt u bij twijfel altijd even contact op met school.

Ouderbijdrage/schoolreisgeld/kampgeld
U heeft als ouder een brief ontvangen over het innen
van de ouderbijdrage en het schoolreisgeld/kampgeld.
Mocht u dit nog niet hebben overgemaakt wilt u hier
dan nogmaals aan denken? Alvast bedankt!
Bij vragen kunt u terecht bij:
OR@gerardusmajella-cabauw.nl
Sabina Baars: Penningmeester ouderraad

Kerstfeest
Zoals u zult begrijpen zal de kerstviering op school er dit jaar wederom iets anders uitzien dan andere jaren.
Ondanks de maatregelen maken we er een sfeervolle, fijne Kerst van, voor alle kinderen. De ouderraad en
het team zijn in overleg over hoe we Kerst vorm kunnen geven in deze bijzondere tijd. In een aparte
nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd.

