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Beste ouders / verzorgers
Wat was het fijn om de kinderen weer te ontvangen dinsdag. We zagen allemaal blije
koppies de school in komen!
In de klas pakten de kinderen de draad weer snel op. Mooi om te zien hoe knap ze weer
schakelen naar de situatie op school. Natuurlijk is het weer even wennen, maar we horen
veelal terug dat ze blij zijn om weer op school te mogen zijn.
En wat een geluk dat er dan ook nog zo’n dik pak sneeuw ligt buiten! Extra genieten in
de pauzes en ook de buitenactiviteiten met Nick en Jeroen zijn een groot succes. Fijn dat
we op deze manier toch een beetje in beweging kunnen blijven met elkaar.
De komende periode steken we extra in op groepsvorming. Wij noemen dit ook wel de
zilveren weken. Aandacht voor hoe het thuis is geweest, maar vooral ook aandacht voor
het onderlinge contact in de klas. Daarnaast gaan we natuurlijk ook kijken waar de
kinderen staan in hun ontwikkeling en wat er wel en niet is blijven hangen de afgelopen
tijd. Zo brengen we de nieuwe beginsituatie weer in kaart en weten we waar we de
komende periode aan gaan werken.
Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie. Geniet nog lekker van de sneeuw met
elkaar en na de vakantie gaan we er weer tegenaan.

Verrassing van de ouderraad
De ouderraad heeft alle kinderen afgelopen dinsdag getrakteerd op een feestelijke lunch
box. Een mooi en gezellig gebaar om de eerste schooldag te vieren met wat lekkers voor
de kinderen.

Verslagen en oudergesprekken groep 3 t/m 7
De kinderen krijgen hun verslag mee op 26 februari. De kinderen van groep 1-2 krijgen eind
van het schooljaar een verslag. Onze digitale oudergesprekken gaan we iets later voeren dan
dat we eigenlijk hadden gepland. We voeren ze in week 13 en week 14 (maandag 29
maart t/m vrijdag 9 april). Er wordt door iedere leerkracht via parro een inschrijflijst
verstuurd naar de ouders. Er zijn hierbij middagtijden en één avondronde beschikbaar.
Het besluit om deze oudergespreksronde later te plannen is voortgekomen uit het feit dat
we eerst met alle kinderen aandacht willen besteden aan de sociaal emotionele
ontwikkeling en alles wat ze hebben meegemaakt tijdens de lockdown. Per klas wordt
rustig gekeken wanneer er toetsen kunnen worden afgenomen. We gaan ook niet alles
meer toetsen. Tijdens de oudergesprekken tonen we u de uitdraai van de Cito-gegevens.
De groepen 1-2 voeren hun oudergesprekken na Pasen.
.
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Schoolvakanties schooljaar 2021/2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaarsvakantie
2e paasdag
Koningsdag
meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
Start zomervakantie

Maandag 25-10 t/m vrijdag 29-10
Maandag 27-12 t/m vrijdag 07-01
Maandag 28-02 t/m vrijdag 04-03
Maandag 18-04
Woensdag 27-04; valt in de
meivakantie
Maandag 25-04 t/m vrijdag 06-05
Donderdag 26-05
Maandag 06-06
Maandag 18-07 t/m vrijdag 26-08

*vrije vrijdagen en studiedagen zullen eind van het schooljaar bekend worden.

HVO over vakantie
Om het morele denkvermogen te blijven simuleren, heb ik enkele morele kwesties bedacht
rond het thema (voorjaars)vakantie: over vaccinatiereizen (Hoe zit dat met verbondenheid
en gelijkheid?), over leren in de vakantie (Wat doe je met je vrijheid?), over vliegvakanties
(Hoe belangrijk vind je zorgen voor de natuur?).
Stel je vindt het leuk om op vakantie te gaan, maar je bent al heel lang niet geweest en
met de risico's van corona lijkt het ook niet snel te gebeuren. Dan hoor je dat er reizen
zijn naar Dubai (waar het nu ruim 20 graden is) waarbij je ook gelijk een vaccinatie tegen
corona krijgt! Wat zou jij dan doen?
Stel je vindt leren belangrijk, maar je hoort dat je de afgelopen tijd door
de lockdown eigenlijk niet genoeg geleerd hebt. Straks is er een week vakantie. Je bent
dan lekker vrij en hoeft dan even niet te leren, maar er is ook de mogelijkheid om in de
vakantie met wat extra opdrachten te blijven leren? Wat zou jij dan doen?
Stel je houdt van de natuur en maakt je zorgen over de opwarming van het klimaat (daar
heeft een week koud winterweer natuurlijk niets mee te maken). Als het een beetje wil
lukken met vaccineren dan kunnen er in de zomervakantie misschien weer reizen worden
geboekt. Stel er komen dan mooie aanbiedingen om voor 'een prikkie' naar prachtige
natuurgebieden te vliegen in Afrika, Amerika of Azië, maar je weet inmiddels ook dat
vliegen niet goed is voor de natuur. Wat zou jij dan doen?
Ik wens iedereen een prettige en veilige vakantie.
Vragen en opmerkingen over HVO kunnen naar: stefangrubben@online.nl.
Met vriendelijke groeten,
Stefan Grubben
docent HVO

Carnaval in Wijchen
Dit jaar helaas geen openbaar Carnaval in Wijchen, maar niet getreurd! Er is in
samenwerking met het centrummanagement en de Blauwkoppen een speurtocht
gemaakt in het dorp voor de basisschoolleerlingen.
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u nog twee leuke bijlagen.

Namens het gehele team wensen wij iedereen een….
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_____________________________
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Wijchense ondernemers,
centrummanagement Wijchen en De Kleijn Digital Printing.

Plaats
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Deze speurtocht is een initiatief van carnavalsvereniging De Blauwkoppen in samenwerking met de

Voor meer informa�e of vragen:

www.facebook.com/kinderoptocht

De clown van de Wijchense kinderoptocht is verkleed als detective.
Maar hij heeft nog geen naam. Verzin jij een leuke naam?

Naam voor de clown: _____________________________________________________

