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VOORWOORD

Beste ouders, verzorgers,
In de vorige Op de Hoogte schreef ik over de mooie tijden die eraan zaten te komen, niet wetende wat
ons nog boven het hoofd hing.
Ineens hadden we te maken met veel besmettingen. Het explodeerde. Lijsten met ziekmeldingen en
positieve testresultaten. Ook op De Eerste Rith regende het positieve leerlingen, ouders en medewerkers.
Waar ik totaal geen rekening mee had gehouden was dat er wéér gesproken werd over een
schoolsluiting. Nu ben ik geen paniekvogel en heb ik eerst de persconferentie afgewacht, maar ik had
niet verwacht ooit nog een keer op dit punt te komen.
Natuurlijk willen we het beste voor onze, en jullie, kinderen. Het is het allerfijnste als kinderen gewoon
naar school kunnen. Eerlijkheidshalve wil ik jullie wel meegeven dat het een bijzonder grote puzzel is
om alles geregeld te krijgen. Er zijn geen invallers!
Samen met het team, collega’s die extra komen werken, verschuivingen enzovoort lukt het tot nu toe
redelijk om alles opgelost te krijgen. Eén dag heeft een groep vanuit huis moeten werken omdat er echt
geen mogelijkheid meer was.
Ik kan beschrijven hoe het is, ik kan het vertellen, maar toch… als je bericht krijgt dat je kind thuis moet
blijven omdat er niemand is, dat is niet fijn. Dat begrijp ik heel goed. Ik hoop dat jullie ook begrijpen dat
het echt heel lastig is om alles te regelen en dat het gewoon niet altijd lukt.
Toch is het fijn om samen op school te kunnen zijn.
We maken weer een aangepast Sinterklaas programma, we gaan naar de kerst en we genieten van de
mooie momenten samen.
Uiteindelijk tel ik mijn zegeningen en dan valt de rest allemaal mee!
Een fijn Sinterklaasfeest en een sfeervolle decembermaand gewenst.
Blijf gezond!
Hartelijke groeten,
Vera van Steen
directeur

LEERLINGENRAAD

De nieuwe leerlingenraad is gekozen.
Ondanks quarantaines en vertragingen hebben we
een leuke nieuwe leerlingenraad, samengesteld uit
leerlingen van de groepen 7 en 8.
Na de kerstvakantie starten we met de
bijeenkomsten, omdat het nu door de
coronamaatregelen niet is toegestaan.
Namens De Eerste Rith neemt Sophia Wilken ook
deel aan de INOS leerlingenraad.
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FLUORDAG

Van 8 tot 12 november was het
zichtbaarheidsweek.
De hele week was er aandacht
voor zichtbaarheid in het
verkeer en op woensdag 10
november was het de jaarlijks
terugkerende fluordag!
De kinderen kwamen zo
opvallend mogelijk gekleed naar
school; we zagen fluorkleuren,
lampjes, reflecterende kleding/
hesjes, etc.
In de speelzaal hadden we een
speciale “fluor-ruimte” gemaakt
met blacklight.

Meneer Joris liet zien dat je
met donkere kleding niet goed
zichtbaar bent in het donker en
met lichte/witte kleding juist
wel!

Kortom.... een leerzame dag!
Namens de verkeerswerkgroep
en groep 1-2D

Wat vielen we goed op!
In de kleutergroepen kwam een
zichtbaarheids-deskundige ook
nog een presentatie houden.

PLAYING FOR SUCCES

Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8B hun traject van Playing for Succes afgesloten. Op het
veld van NAC werden de getuigschriften uitgereikt.
De kinderen hebben 10 weken lang gewerkt aan verschillende vaardigheden die hen in het vervolg
van hun schoolcarrière kunnen helpen. Samenwerken, doelen stellen, doorzetten, plannen, meer
zelfvertrouwen krijgen, het versterken van leerprestaties en werken aan zelfwaardering en waardering
voor de ander.
Door middel van spelactiviteiten binnen en buiten
het stadion, samenwerk-opdrachten, ontwerpen van
spellen, spelen van spellen etc. zijn de kinderen de
afgelopen weken bezig geweest om hun doelen te
realiseren.
Het was een boeiend, leerzaam en gezellig traject
wat beloond werd met een hele leuke afsluitende
bijeenkomst met het spelen van Jachtseizoen
en Picoo(een heel tof spel met verschillende
mogelijkheden met lampjes). Op het eind van
de ochtend gevolgd door de uitreiking van de
getuigschriften onder toezicht van hun begeleiders.
Gefeliciteerd allemaal!!

