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Belangrijke data
15 minutengesprekken
Dinsdag 17, donderdag 19 en dinsdag 24 november zijn de 15
minutengesprekken. Deze vinden niet op school plaats maar middels google
Meet of teams. U heeft hier een aparte uitnodiging voor gehad
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COVID-19
Vanuit alle geledingen is duidelijk dat men onderwijs op school wil continueren ondanks de moeilijke
omstandigheden. Dat is fijn voor de ouders, dat heeft de voorkeur van veel leraren, maar is vooral goed voor de
leerlingen. Dit is ook de lijn van het Kabinet en de deskundigen in het OMT.
Om te zorgen dat de school open blijft, passen we de hygiënemaatregelen en de 1,5-meterafstandsregel nog steeds
toe.
M.b.t. die 1,5-meterafstandsregel vragen wij alle ouders, verzorgers die de kinderen naar school brengen en halen
om tijdens het brengen en halen 1,5-meterafstand te houden van de andere volwassenen.
In navolging van de afspraken met kinderopvang KOOS verzoeken wij u om dan ook een mondneuskapje te dragen.
Alle externen (ouders, logopedisten, orthopedagogen, monteurs e.d.) mogen alleen de school binnen indien dit
noodzakelijk is voor het onderwijs. Zij worden met enige klem verzocht om vanaf de ingang een mondkapje te
dragen, totdat zij op hun bestemming zijn en een zitplek hebben.
Bij de ingangen is deze regel duidelijk vermeld.
In het regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs is het voor de medewerkers niet verplicht om een
mondneusmasker en/of andere bescherming zoals een spatscherm te dragen. Wij vinden dat, indien een
medewerker zich hier prettiger bij voelt, dat ook zij deze beschermingsmiddelen, zowel in de gangen als in het
lokaal, kunnen dragen. Dit is een eigen keuze van de leerkracht.

Traktatie
De verjaardag van uw kind is een belangrijke dag en gebeurtenis. Een feest dat ook met de klas op school wordt
gevierd met o.a. zingen voor de jarige, een feestmuts en een traktatie.
Om teleurstellingen te voorkomen willen wij u nogmaals wijzen op de COVID-19 richtlijnen. Uw kind mag trakteren
mits die traktatie voorverpakt in de winkel is gekocht. Een traktatie die thuis in deelbare porties wordt ingepakt, hoe
zorgvuldig ook, geldt niet als voorverpakt en kan niet worden uitgedeeld.
Twijfelt u of heeft u vragen, bespreek dit gerust met de leerkracht van uw kind.

Verlof i.v.m. zwangerschap
Ellen Neppelenbroek heeft blij nieuws, zij is zwanger.
Het advies m.b.t. Covid-19 is dat zwangere medewerkers in het onderwijs vanaf 28 weken aangepast werk gaan
doen. Dit heeft tot gevolg dat Ellen na de Kerstvakantie niet meer in unit 2.3 werkt, maar of op school of thuis voor
school aan het werk is tot aan haar reguliere verlof. Op dit moment zijn wij op zoek naar een goede vervangster voor
Ellen. Zodra bekend is wie dat is, worden de ouders van unit 2.3 geïnformeerd.

Festiviteiten op school
De maand december is de maand van Sinterklaas en Kerst. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of en hoe wij
beide festiviteiten op school plaats kunnen laten vinden. Helaas kunnen wij u op dit moment daar nog geen
uitsluitsel over geven. Zodra dit bekend is, komt dit in een speciale nieuwsbrief.

Vormsel
Nieuws vanuit de werkgroep.
Het vormsel gaat dit schooljaar door in Luttenberg.
Zowel de complete voorbereiding als de viering vinden plaats op school.
Dit schooljaar gaat het dus nog als andere jaren, alleen dat het nu wel voor groep 7 en 8.
Dit was vorig jaar al afgesproken.
De werkgroep krijgt tijdens de voorbereiding hulp van Lonneke van de Berg, zij is pastoraal werkster.
Ze heeft al aantal jaren ons geholpen / begeleid in Luttenberg, daar is de werkgroep erg blij mee.
Lonneke kent de school en Meester Niek en Juf Nina.
Er is echter nog geen datum en geen naam van de vormheer.
Het zal in ieder geval in het voorjaar van 2021 plaats vinden. Het kan misschien wel juni worden.

KOOS
Kinderdagverblijf Doerak*
In de herfstvakantie hebben wij allemaal leuke herfstactiviteiten gedaan, waaronder een kabouterspeurtocht! De kabouters wezen ons de weg langs
herfstbladeren, eikels, paddenstoelen en lekker veel
regenplassen om in te stampen. Eenmaal terug kregen
we nog een diploma, die we zelf met wasco gekleurd en
met ecoline geverfd.

BSO
Afgelopen herfstvakantie stond bij de BSO het thema ‘expeditie boswachter’ op het
programma. Elke dag werden er 2 leuke activiteiten aangeboden, waar de kinderen
aan mee konden doen. Er werden prachtige windvangers gemaakt aan een stok en
een natuur kunstwerk geplakt op karton. We deden dieren-bingo en verfden een
Aboriginal schilderij met stippen. Ook hebben we gezichten uit pompoenen
gesneden. Natuurlijk was er ook nog tijd om lekker veel buiten te spelen.

Beste ouders,
Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en
fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit,
groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op Esmoreit
De drie vaste groente- en fruitdagen op Esmoreit worden:
woensdag, donderdag, vrijdag

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw
kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de
Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te
halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen
& EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund
door het Voedingscentrum.
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school
en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op
www.euschoolfruit.nl.

Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Team EU-Schoolfruit
www.euschoolfruit.nl
euschoolfruit@wur.nl
0317- 485966

Gratis Online Workshop “Mediawijsheid”
Social media, zorg of zegen?
Kinderen en jongeren zijn voor, tijdens en na schooltijd druk in de weer met hun smartphones
(Tiktok, Snapchat, Instagram, Gamen). Veel opvoedvragen gaan over het mediagebruik van kinderen. De grootste
uitdaging voor ouders is om een goede balans te vinden. Naast digitale media, moet er ook tijd zijn om buiten te
spelen, te sporten, te lezen, voldoende te slapen en met elkaar te praten en te lachen. Hoe kan jij je kind daarbij
helpen?
•

Waar moet ik als ouder op letten?

•

Welke afspraken kan ik maken over gebruik van smartphone, gamen en social media en hoe blijven we in
balans? Hoe kunnen kinderen/jongeren begrensd worden?

•

Welke invloed heeft media, gamen en schermen op de ontwikkeling van het kind (positieve kanten en
bedreigende factoren).

•
•

Beeldschermtijd.
Waar kan ik terecht als zaken uit de hand lopen?

Ben jij ook benieuwd wat de invloed van social media, gamen of een
scherm heeft op de ontwikkeling van jouw kind en hoe je hiermee om
moet gaan? Geef je dan nu op voor de online workshop ‘Mediawijsheid’.
Wat leer je in de workshop?
Deze workshop geeft je inzicht in wat er op social media gebied speelt
bij je kinderen, je leert te kijken naar de situatie waarin jijzelf zit en hoe
jij de controle over het gebruik hiervan kan sturen/behouden.
Inhoud workshop
Tijdens deze workshop ga je vooral luisteren en ervaringen met elkaar
uitwisselen. We zouden vooraf al graag van je horen hoe oud je
kind(eren) is/zijn en van welk social media platform er meestal gebruik
wordt gemaakt. De workshop wordt gegeven door Janine van Loenen.
Voor wie: Ouders uit de gemeente Raalte.
Wanneer: Donderdag 05 november 2020 19.30 – 20.30 uur.
Waar: Online via Google Meet, je ontvangt een uitnodiging via de e-mail.
Aanmelden: vóór maandag 02 november 2020 via de aanmeldknop op de website www.cjgraalte.nl. Let op, vol=vol
(max. 8 aanmeldingen). Bij de aanmelding graag uw adresgegevens, e-mail en telefoonnummer achterlaten.

