NUMMER 7, 19 november 2021

Beste ouders/verzorgers,
Corona
We zien op dit moment dat Corona weer in alle hevigheid toeslaat. Op veel scholen zijn er besmettingen van
leerkrachten en leerlingen. Zo ook op De Leister Igge. Gelukkig is het tot nu toe nog beperkt gebleven tot
één leerkracht en een enkele leerling uit diezelfde groep.
Om te voorkomen dat de besmettingen zich op school uitbreiden hebben we toch weer een aantal
maatregelen moeten aanscherpen:

-

-

-

iedereen draagt in de gangen en openbare ruimte s een mondkapje.
kinderen blijven in hun eigen klas, geen vermenging met andere
groepen of leerlingen. Bij ziekte van een leerkracht kan de groep dus
ook niet verdeeld worden.
geen activiteiten buiten de school als ook andere scholen bij deze
activiteiten aanwezig zijn
(zwemmen van groep 3/4 gaat vooralsnog gewoon door).
alleen de ouders van groep 1 brengen de leerlingen vanaf 8.20 uur in de klas en gaan daarna zo snel
mogelijk weer via de hoofdingang naar buiten.
gesprekken met leerkrachten blijven mogelijk, echter alleen als dit noodzakelijk is en op afspraak.
hulpouders mogen in de school.
stagiaires, hulpverleners en ondersteuners van individuele leerlingen mogen in de school.
leerkrachten vergaderen weer via ‘teams’.

Naast Corona zien we dat ook de griep zijn intrede heeft gedaan met enigszins dezelfde verschijnselen als
corona. Twee leerkrachten van De Leister Igge waren deze week thuis i.v.m. griep. Beiden zijn wel getest op
Corona maar deze uitslagen waren negatief. Sowieso gebruiken leerkrachten een paar keer per week een
zelftest als controle. Deze zelftesten worden gratis beschikbaar gesteld door het ministerie van onderwijs.
Het is erg jammer dat we nu weer terug zijn naar de situatie van voor de zomervakantie maar het is niet
anders en we moeten er het beste maar van maken en, met de grote feesten (sint en kerst) in het
vooruitzicht, proberen het voor de kinderen zo feestelijk en ongedwongen te laten verlopen.
Blijft u ons ook op de hoogte houden van coronabesmettingen/klachten van uw kind en uw gezinsleden? Dit
mag via het algemene mailadres leisterigge@pcbosmallingerland.nl

Blij nieuws
Naast het bovengenoemde minder goede nieuws is er ook blij nieuws te melden.
Juf Petra en haar man hebben op 19 oktober een zoontje gekregen. Zijn naam is
Thijs. Na een wat lastige start gaat het goed met Thijs en we wensen Petra, haar
man en zusje Emma heel veel geluk en een fijne tijd samen.
Ook juf Joyce is in verwachting van een kindje; zij gaat in januari officieel met
zwangerschapsverlof. Ze stopt echter al voor de groep per 3 december.
We hebben gelukkig een invalster kunnen vinden. Haar naam is Annemarie Kars
(……..jazeker, aangetrouwde familie van meester Kars).
Juf Annemarie gaat op maandag, dinsdag en woensdag lesgeven aan groep 4/5 en meester Kars op
donderdag en vrijdag. In een volgende infobrief zal juf Annemarie zich voorstellen.

Sinterklaas
Het is u, denk ik, al wel duidelijk dat Sinterklaas weer in Nederland is. De
kinderen zitten er vol van en op 3 december komt Sinterklaas ook op De
Leister Igge. Wij verwachten de Goedheiligman om 9.00 uur op school. Hij gaat
dan meteen naar de groepen.
De kinderen zijn deze dag eerder vrij, namelijk om 12.30 uur en nemen dan
alleen fruit mee en geen lunch.
Extra informatie over deze dag ontvangt u via de leerkracht van de groep.

Leerlingenraad
Op De Leister Igge gaan we in de komende weken aan de slag
met het vormen van een leerlingenraad.
Dit moet voor de kerstvakantie afgerond zijn. De leerlingenraad kan dan na de kerst beginnen aan zijn taak.
Een leerlingenraad heeft als doel om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Hiermee bevorderen we
de verantwoordelijkheid van schoolse zaken en krijgen leerlingen een eigen stem binnen de school zodat ze
weten dat ze meetellen. Tevens maken de leerlingen spelenderwijs kennis met democratische beginselen en
wordt actief burgerschap bevorderd.
Uit de groepen 6, 7 en 8 worden elk 2 leerlingen gekozen. Zodra de raad compleet is zullen de leden zich aan
u voorstellen.

Trefwoord
Zie je het? (week 47 t/m 49)
Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de signalen van een
toekomst van vrede en rechtvaardigheid.
De ouderbrief van onze methode Trefwoord voor de komende maanden is als bijlage toegevoegd.

Bouw!
Nu we de komende weken de corona-maatregelen op school weer
aanscherpen, kunnen we helaas voorlopig niet oefenen met Bouw! op
school. We willen u daarom vragen om thuis weer te oefenen met Bouw!
met uw zoon/dochter. We raden aan om dit 4x15 of 3x20 minuten te doen.
Inloggegevens kunt u opvragen bij de leerkracht van uw zoon/dochter of bij
juf Alyanne (alyanne.salverda@pcbosmallingerland.nl).

Wanneer uw kind aan een toets toe is geeft u dit aan bij leerkracht. In de tussentijd kan uw kind doorgaan
met oefenen van de spelletjes die al zijn gedaan, vooral de bouwen-lessen zijn hiervoor geschikt.

Contactgesprek groep 8
Ouders van groep 8 die daar behoefte aan hebben kunnen aangeven of ze een contactgesprek willen. Groep
8 heeft inmiddels een tussentoets gehad. U mag daarvoor een Parro naar meester Niels sturen. Hij maakt
vervolgens een afspraak met u.

EU-Schoolfruit
Deze week hebben we al van de eerste levering schoolfruit mogen proeven: ananas, wortel, appel. We eten
op dinsdag, woensdag en donderdag van het geleverde fruit in de ochtendpauze.
Hebt u zich al aangemeld voor de wekelijkse nieuwsbrief? Hierin leest u o.a. wat er in de volgende week
geleverd wordt.
Aanmelden kan via: Nieuwsbrief EU-Schoolfruit - EU Schoolfruit
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