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AGENDA…

Ma. 29-08-2022

Juf Anne (LIO) in

groep 1/2B.

Meester Stijn in de

middag in groep 7.

RODE DAG

Di. 30-08-2022

Potje.

Juf Anne (LIO) in

groep 1/2B.

Juf Annemieke in de

middag in groep 7.

GELE DAG

Wo. 31-08-2022

Deze week nog

geen gym!

GROENE DAG

Do. 01-09-2022

Cultuur Invasie dag!

Infobrief komt uit.

ORANJE DAG

Vr. 02-09-2022

Juf Gerda en juf

Christine vieren

hun verjaardag in

groep 8.

BLAUWE DAG

WE ZIJN WEER BEGONNEN!

Na zes weken zomervakantie zijn we weer begonnen! De afgelopen week is het team volop bezig

geweest om alle klassen en de andere ruimtes in te richten. In de zomervakantie is de hele

school gepoetst, zodat we heerlijk fris kunnen beginnen!

Vandaag hadden wij onze eerste studiedag. Na een korte teamvergadering buiten aan de

picknicktafel, waarbij we ook kennis hebben gemaakt met onze nieuwe directeur-bestuurder van

De Linge, Maartje Krüse, zijn wij

naar de 2BUnique locatie gegaan

voor het vervolg van ons TeamFlow

traject waar we afgelopen schooljaar

mee zijn gestart. ‘s Ochtends

hebben wij een bokstraining gehad:

grenzen opzoeken, grenzen

aangeven, uitdagingen aangaan,

aarden, ademhalen en focus houden.

Maar ook vooral vertrouwen op

elkaar, vertrouwen in jezelf en

genieten! In de middag hebben we

de belangrijkste doelen en

focuspunten voor aankomend

schooljaar besproken en zijn we weer met paarden aan de slag gegaan. Paarden werken als een

spiegel voor ons eigen gedrag en de energie in een team. We hebben onder andere een zelfde

opdracht uitgevoerd die we ook vorig schooljaar hebben gedaan, waardoor we heel goed de

verschillen konden merken in de manier waarop wij dit als team aanpakten. Erg bijzonder en

mooi om te merken hoe we vandaag te werk gingen: er was focus, effectief overleg, verbinding

en eenheid. Een krachtige start van het nieuwe schooljaar!

We hopen dat jullie allemaal lekker uitgerust zijn tijdens de vakantie en hebben kunnen

genieten van een paar weken waarin niets hoefde. Nu is het tijd om weer aan het werk te gaan,

ook op school. De klassen zijn ingericht, de pennen, potloden en schriften liggen klaar. We

hebben er weer zin in! Tot maandag!
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BINNENKOMST KLEUTERS

De kleuters mogen zoals gebruikelijk weer via de klassendeur naar binnen. Vanaf 8.20 uur

mogen de kinderen de klas in. De juf of meester zal de kinderen daar opvangen.

DALTON

De dagkleuren worden binnen ons onderwijs gebruikt als communicatiemiddel. Door iedere dag

van de week een eigen kleur te geven, kan die kleurcode op verschillende manieren worden

toegepast in de organisatie van de groep. Op dit moment worden de dagkleuren met name

gebruikt om het werk te plannen (op welke dag ga ik mijn werk maken) en te registreren (op

welke dag had ik het af). Daarnaast kunnen met name de jongste kleuters op deze manier

inzicht krijgen in de dagen van de week, nog voordat ze de namen van de dagen kunnen

herkennen of lezen. Dagkleuren zorgen door de gehele school voor een ordening van de week.

De dagkleuren hangen in iedere groep centraal op een houten bord. Om de dagkleuren weer

eens goed onder de aandacht te brengen willen wij volgende week alle dagkleuren in het

zonnetje zetten. Wij vragen iedereen om in de kleuren van de dag naar school te komen!

Doe je best en wees creatief! Rode nagels, een gele strik in het haar, groene sokken, alles

kan en mag!

CULTUUR INVASIE DAG → CULTOER → UIT MARKT BEMMEL

Op donderdag 1 september vindt de CulToerdag plaats. Gedurende de ochtend volgen alle

leerlingen verschillende creatieve workshops. Er komen dans- en musicaldocenten naar De

Borgwal om een gezamenlijke viering voor te bereiden en er worden kunstwerken gemaakt die

na de CulTourdag te zien zullen zijn in diverse etalages in het centrum van Bemmel. Ouders zijn

donderdag van 11.30 tot 12.00 uur van harte welkom om naar de viering op het schoolplein te

komen kijken!

INFORMATIEAVONDEN

De informatieavonden staan gepland voor de week van 5 september. De avonden laten wij fysiek

plaatsvinden.

Maandag 5 september 2022 19.00 uur: Groep 3, groep 4. 20.00 uur: Groep 7

Dinsdag 6 september 2022 20.00 uur: Groep 8

Woensdag 7 september 2022 20.00 uur: Groep 5, groep 6

Donderdag 8 september 2022 19.00 uur: Groep 1/2a, groep 1/2b

UPDATE CORONA VANUIT DE GGD

Nog steeds is het coronavirus om ons heen, maar het is lastig inschatten hoe in het najaar de

verspreiding zal verlopen. Hierbij de adviezen voor het basisonderwijs vanuit de GGD:

• Een kind met corona- en/of verkoudheidsklachten blijft thuis en doet een zelftest.

• Een kind hoeft niet thuis te blijven na contact met iemand met corona. Krijgt een kind

klachten, dan is het advies om een zelftest te doen. Bij een negatieve testuitslag mag het kind

weer naar school.

Mochten jullie behoefte hebben aan zelftesten, dan kunnen deze worden gevraagd bij de

leerkracht. In elke klas liggen zelftesten klaar.

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 1 september 2022.
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