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Belangrijke data
School weer open
Op maandag 8 februari gaat de school weer open en komen onze leerlingen
weer naar school en kan het normale schoolleven binnen de
coronamaatregelen weer van start kan gaan.
Daar hebben we, ondanks de vragen en onzekerheden, samen naar uit
gekeken. Laten we hopen dat een derde sluiting niet nodig zal zijn en
stapsgewijs onze samenleving weer op gang gaat komen.
Op dit moment is het volgende bekend over extra maatregelen bij de
heropening:
• strengere quarantaine-regels.
• eerder beschikbaar komen van sneltesten.
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is er nog geen verdere
informatie over bovenstaande twee punten en andere informatie.
Wel roept de PO-Raad scholen en schoolbesturen op om nog even te wachten
met het organiseren van de heropening op 8 februari tot er meer duidelijk is
over de extra maatregelen.
Op dit moment is al wel duidelijk dat de buitenschoolse opvang gesloten blijft.
Omdat in veel gevallen hier verschillende groepen kinderen van meerdere
scholen bij elkaar komen, is het risico op verspreiding van het virus groter.
Dit geldt niet voor de BSO in Luttenberg, maar er zijn geen uitzonderingen
gemaakt.
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Dinsdag 2 februari is er een persconferentie. Mochten daar nieuwe zaken
worden benoemd en mocht het pakket maatregelen duidelijk zijn, dan
zullen wij u direct met een extra nieuwsbrief informeren.

Een dochter
Vrijdag 29 januari 2021 kregen wij een mooi bericht van Wout Koerhuis.
Trots en blij deelde hij ons mee dat zijn dochter Marly was geboren.
Wout en zijn vrouw Silvia hadden al twee kinderen, Jari en Ivy. Alle vier zijn
zij heel erg blij met en trots op hun nieuwe zusje.
Wij wensen hen samen heel veel liefde, gezondheid en geluk.

Nieuws uit enkele units
Het thuiswerken bij de kinderen uit unit 2-3 gaat zó goed, dat de tanden er zelfs van uit de monden vallen. Steeds als
we online een bijeenkomst hebben, moet er eerst geshowd worden welke fietsenrekken erbij gekomen zijn. “Juf, ik
heb een wiebeltand.” “Ik ook!” “Ik ook!”
Sommige dingen zijn nu eenmaal belangrijker dan de les.

Verder staan er naast rekenen, lezen en spelling ook knutselopdrachten op de weektaak.
Daarvan krijgen we prachtige foto’s te zien. Het thema was deze periode Safari.
Zeg nu zelf, dit is toch kunst?

Unit 3-6
In unit 3-6 hebben we het thema Poolgebieden.
Kinderen werken thuis of bij hun vriendje of vriendinnetje aan de VierKeerWijzer opdrachten. We krijgen foto's van
diverse soorten iglo's. Gemaakt van papier, suikerklonten, maar ook koekdeeg (😜 hmmm...).
Daarnaast krijgen we ook
mooie pool-landschappen die
prachtig geschilderd zijn.
Andere creatievelingen
maken op hun eigen manier
een pinguïn. Ook tijdens deze
lockdown maken de kinderen
prachtige werkstukken.

Unit 4
Unit 4 werkt hard. Meester Niek en juf Niña zijn trots op de kinderen en ouders. Kinderen werken erg
zelfstandig en hebben dagelijks online contact met andere klasgenoten en/ of de leerkracht.
Het VierKeerWijzer thema "Pruiken en revoluties'' draait gewoon door. Zie de leuke creatieve resultaten
hiervan al in de klassen en gang van school hangen. Regelmatig organiseren we een leuke onlineactiviteit
zoals een kahoot quiz, een online pruikenbingo met leuke prijzen of het fitnessganzenbordspel. Daarnaast
zijn kinderen druk met de online muzieklessen en digitale challenges zoals de tafel van 7 op de kop
opzeggen of een goocheltruc aanleren.

