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Beste ouders en verzorgers
Inmiddels zijn we weer een paar weken van start. Ondanks alle maatregelen loopt het weer best
vertrouwd. We zien volle klassen, blije kinderen en er wordt lekker samen gewerkt.
Vanaf volgende week gaan we de toetsen afnemen. Dit zien we als nieuwe beginsituatie.
Voor elk kind heeft de lockdown een ander effect gehad.
Vanaf 1 oktober hadden we al een opzet gemaakt voor extra ondersteuning voor verschillende groepen.
Deze ondersteuning is doorgegaan tijdens de lockdown, daar waar mogelijk. Na carnaval is deze ook
weer opgestart. Denk hierbij aan extra lezen in kleine groepjes, kleine kringen voor de allerjongsten
met extra prentenboeken, rekenen in De Rekenkamer gericht op het bewegend leren en automatiseren,
Schakelklas en Plusklas.
Het werken in kleine groepjes gebeurt wel volgens de richtlijnen uiteraard. We willen het risico zoveel
mogelijk uitsluiten.
Door de herstart krijgen we weer meer te maken met verkeersbewegingen tussen personen. Dit zorgt
ervoor dat er weer meer mensen getest moeten worden.
Ook bij leerkrachten hebben we te maken met klachten en testen.
We proberen hier zo goed mogelijk op te anticiperen, maar beseffen ons terdege dat ook de inzet van
‘andere’ volwassenen dan de eigen leerkracht risico’s met zich meebrengt.
Op het moment dat er een invaller komt, die op meerdere scholen aanwezig is gedurende de week, kan
dit een extra risico met zich meebrengen. Maar ook als het iemand intern binnen de school is.
De invallers die ingezet kunnen worden zijn al dun gezaaid. Het kan dus gebeuren dat je kind een dag
niet naar school kan komen omdat er geen leerkracht is voor de groep. Dat is heel erg vervelend en dit
willen we te allen tijde voorkomen, maar soms is er geen andere keuze.
We hopen op ieders begrip.
Hartelijke groet,
Vera van Steen
Directeur

BESTE OUDERS,
Helaas komt
het nog
regelmatig
voor dat wij
niet het juiste
telefoonnummer van u hebben.

Challenges, verjaardagen in meet, prachtige creaties en eerlijkheid in
Snappet rekenen.. hahaha
We zijn ongelofelijk trots op onze kids in 7a!

Wilt u uw gegevens controleren
in het ouderaccount van
Parnassys en wijzigingen aan
ons doorgeven.
De administratie
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CARNAVAL FOTO’S

Het was een beetje improviseren, maar wat was
het een leuke carnavalsochtend!
Om 10u begon de wedstrijd: “welke klas heeft
de meest mooie, gekke en/of leukst verklede juf
of meester”. Elke groep ging aan de slag met
knutselmateriaal en met, door de leerkracht
meegenomen, verkleedmateriaal.
Tussen al het harde werk door werden alle
kinderen op iets lekkers getrakteerd door Jet en
Ted met hun feestloket.

Elke groep heeft ontzettend hun best gedaan
en iedere leerkracht zag er dan ook uit om door
een ringetje te halen. Om 11.30u werd in een
gezamenlijke meet de winnaar bekend gemaakt.
Groep 1-2D heeft gewonnen, zij hadden hun juf
Ellen omgetoverd in een bloemetjesgordijn.
Het was een zeer geslaagde Carnaval met veel
plezier!

OPBRENGST
GOEDE DOELEN ACTIE KERST
Dank jullie wel voor al jullie bijdragen voor
Gambia.
De kerstactie door Kober en De Eerste Rith.

SCHOOLREIZEN EN EXCURSIES
VOOR DE MEIVAKANTIE.
Alles voor de meivakantie aan schoolreizen of
excursies wordt afgezegd.

De buitendagen vanuit Natuurwijs mogen wel
doorgaan, in aangepaste vorm.
We zorgen ervoor dat de groepen niet met auto’s’
vervoerd hoeven worden, maar gaan te voet of
met de fiets.
Begeleiding buiten mag, maar minimaal en op
afstand.
Voor de groepen 1 en 2 betekent het dat de
schoolreis op 1 april niet doorgaat.
De kinderen van groep 1 zouden vrij zijn, maar
gezien de vele gemiste schooldagen mogen de
kinderen deze dag gewoon naar school.

WINTERPRET VAN GROEP 1-2 B

Op donderdag 11 en vrijdag 12 februari hadden de kleutergroepen een slee-tweedaagse georganiseerd!
We vroegen aan de kinderen van wie we een slee mochten lenen zodat we buiten lekker konden gaan
sleeën. Dit was erg uniek en iedereen heeft genoten van deze winterpret.
Op vrijdag 12 februari was iedereen verkleed voor de carnavalsviering.
We maakten er buiten ook een feestje van. We maakte namelijk een slee-polonaise!
Met carnavalsmuziek erbij was het een groot feest. De kinderen en de juf hebben genoten!

Afgelopen week is er weer een start gemaakt met de
Schakelklas in de groepen 4, 5 en 6.
De Schakelklas is een stukje extra begeleiding voor kinderen
om hun woordenschat uit te breiden. Door extra bezig te
zijn met taalopdrachten, lezen en uiteraard woordenschat
proberen we het niveau van kinderen op te voeren. Rekenen en begrijpend lezen zijn voor het onderwijs
belangrijke vakkken (logisch nadenken, redeneren, toepassen, samenvatten).
De selectie is gemaakt door de afgenomen toetsen rekenen en begrijpend lezen de afgelopen jaren en
de behaalde resultaten. Hierdoor kunnen niet alle kinderen van voornoemde groepen in aanmerking
komen om deel te nemen aan de Schakelklasactiviteiten.

INCASSO
OVERBLIJVEN

REPTIELENHUIS DE AARDE IN BREDA

In de lockdown hebben we dit
niet willen doen.
Nu staat het gepland, maar is er
een probleem met de bank.

Voor het Reptielenhuis is een crowdfund gestart.
Wil je hier meer over weten:

De bijdrage voor het overblijven,
waar we de brigade van
bekostigen, staat gepland om
opnieuw te incasseren.

Zodra dit verholpen is zal de
volgende incasso van €20,worden afgeschreven.

Het reptielenhuis is een plek waar je naar toe kunt gaan voor weinig
geld en alsnog persoonlijke aandacht en educatie krijgt.
Het feit dat je bij daar interactie met de dieren krijgt samen met
persoonlijke aandacht maakt dit 1 van de leukst leerzame uitjes van
Breda.

https://youtu.be/nThSuwhXV9s
https://www.whydonate.nl/fundraising/reptielenhuisdeaarde
Als school gaan we geen actie opzetten, maar vonden het de moeite
waard dit te vermelden in de ‘Op de Hoogte’.

Sep heeft zelf een prachtige
vogel gemaakt die zomaar van
zijn blad kon lopen.
Xavier maakte met dezelfde app
een stoere motorrijder.
Tijdens de noodopvanguren werd
er ook heel goed gewerkt door
de kinderen van de groepen 5.
Ze deden samen met anderen
het spelletje in de knoop - uit
de knoop. Dat lukte ze heel erg
goed!
Vriendelijke groetjes,
Liana Selbach

VIA HET SCHERM IN DE KLAS!

In groep 1/2A hadden we drie verkouden kinderen die de hele week niet naar school konden komen.
Dat vonden we allemaal erg jammer.
Gelukkig konden we met een chromebook deze kinderen toch in de klas halen. Iedereen mocht even
gedag zeggen en wat vragen.
Zoals je op de foto’s kunt zien, waren de kinderen erg blij om hun klasgenootjes weer even te zien en te
spreken.
Op vrijdagmiddag hebben wij
altijd een muziekles van 123zing. Iedereen kijkt daar altijd
erg naar uit, dus we hadden de
verkouden kinderen uitgenodigd
om via Google Meet met ons
mee te doen.
Dat was heel erg leuk en
gezellig, vooral omdat de
kinderen thuis ook zo ontzettend
goed meededen!
De juffen waren erg trots op
hen!

Wat zijn we blij dat we weer mogen! Na
een hele tijd niet op school te zijn geweest,
mochten we op 8 februari eindelijke weer
van start!
Tijdens de eerste weken zijn we bezig
met de "gouden weken". Tijdens deze
weken richten we ons op groepsvorming
en het leren van de regels. Zo hebben we
allemaal een contract ondertekend met
gouden regels en doen we verschillende
activiteiten waardoor we een hechtere
groep worden.
Nu we een beetje opgestart zijn in de
groep hebben we ook wat nieuwe dingen
gedaan. Er was namelijk iets geks in de
klas, een dief had de letter "K" gestolen,
we hebben snel alle woorden die we
kennen met de "k" opgeschreven zodat de
letterdief deze niet kon stelen.
Ook zijn we begonnen met het cijfer
van de week. Er is 1 cijfer wat elke week
aanbod komt zodat we alle cijfers goed
leren. Wat fijn om weer op school te zijn!

START VAN DE JONGSTE “RITHJES”

Wat fijn dat we weer naar school mogen en ook de allerjongste
leerlingen zijn van start gegaan op onze school!
Heel dapper gaan zij iedere dag met de juf mee naar binnen en
zwaaien ze papa en mama op het schoolplein uit.
Alles is nieuw, maar samen helpen wij elkaar.
Wij spelen graag in de huishoek, met de zandtafel, met de trein,
in de bouwhoek en buiten. Soms hebben wij het schoolplein
helemaal voor onszelf en dat is genieten. Met z’n allen van de
glijbaan glijden en elkaar achterna zitten met de fietsen doen
wij graag. Ook gymmen wij in de speelzaal, zingen wij liedjes
in de klas en leren wij iedere dag nieuwe dingen, zoals werken
in de kleine kring. Op dit moment zijn wij de kleuren aan het
leren, leren wij wat er op de kaft van een boek staat en zijn
wij onze ‘dit-ben-ik’ tekening aan het maken. Ook zijn wij
bezig met het leren van de regels in de klas en op school.
Wat een leerfeest! Op dit moment bestaat onze groep uit 8
leerlingen, maar de komende maanden zullen er nog gezellig
kinderen bijkomen. Leuk, want dan zijn er nog meer vrienden en
vriendinnen waarmee wij kunnen spelen en leren.
Op naar een fijne tijd op basisschool de Eerste Rith!
Groetjes van de instroomgroep

