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10-minuten gesprekken
Donderdag 12 november staan de 10-minuten gesprekken
gepland voor de groepen 1 t/m 7. Groep 8 heeft recent al een
gesprek gehad over het voorlopig advies voor het VO.
Zoals u weet hebben wij, i.v.m. de periode thuisonderwijs, voor
de zomervakantie geen Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen
zijn nu wel afgenomen in september en oktober. Tijdens de 10minuten gesprekken van donderdag zullen deze scores
besproken worden met u. Mocht u een uitdraai van de
gegevens willen dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht. De
gegevens zullen ook aan het rapport van januari toegevoegd
worden.
De kinderen vanaf groep 5 verwachten wij bij het gesprek
aanwezig te zijn.

Afspraken halen en brengen
We zien de afgelopen weken dat het weer drukker wordt
rondom het halen en brengen van de kinderen. Ik heb een
aantal reacties van ouders gehad dat de 1,5 m afstand niet
altijd gehandhaafd kan worden en dat er over de straat
gelopen moet worden omdat de stoepen helemaal vol staan.
Met name bij de drie kleutergroepen is het erg druk. De
volgende aanpassingen in de afspraken willen we vanaf
woensdag 11 november in laten gaan.
•
•

04-12-2020
Sinterklaasfeest

B6-4all
(Basics for all)

TRAP
Veiligheid
We lopen rustig, rechts en
achter elkaar.
Respect
We geven anderen de ruimte.
Ontdekken
We houden rekening met
andere mensen.

Groep 0/1A krijgt een andere verzamelplek: bij de
hoofdingang op het gras links van het pad(aan de
Eikenlaan).
De kleutergroepen krijgen hierdoor meer ruimte voor het
verzamelen zodat de afstand beter gewaarborgd kan
worden.
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We hopen hiermee een betere spreiding te realiseren. De
ouders van de kinderen van groep 7 en 8 kunnen eventueel
aan de overkant van de Eikenlaan verzamelen.
Tevens gelden onderstaande afspraken voor alle groepen:
•
•
•
•

Breng en haal uw kind alleen.
Ga na het brengen van de kinderen zo snel mogelijk naar
huis.
Blijf niet wachten totdat de kinderen met de leerkracht
naar binnen gaan.
Houd 1,5 m afstand van elkaar.

Streetwise ANWB
Kinderen nemen vanaf ongeveer
vier jaar bewust onderdeel aan
het verkeer. De ANWB heeft
daarom verschillende modules
ontwikkeld die helpen bij het
verkeersvaardig maken van
leerlingen vanaf groep 1. Om de
kinderen nog meer op weg te
helpen in het verkeer, hebben zij samen met uitgeverij Malmberg
ook diverse digibordlessen ontwikkeld. De ANWB komt maandag
16 november bij ons op school om aan alle groepen een
praktische verkeersles te geven. Deze lessen zullen buiten of in de
gymzaal plaatsvinden met de daarbij horende 1,5 m afstand van
de kinderen.

Kind op maandag
Week 46: 9 t/m 13 november
2020
De tabernakel, Exodus 40:1-38
Jozua, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium
34:1-12
Week 47: 16 t/m 20 november
2020
Op weg naar Kanaän, Jozua
1:1-9
Rachab, Jozua 2:1-24
Doortocht door de Jordaan,
Jozua 3-4
Week 48: 23 t/m 27 november
2020
De val van Jericho, Jozua 5:13 6:27
De Gibeonieten, Jozua 9
De laatste woorden van Jozua,
Jozua 23:1-26

Wat leren de kinderen in de verschillende modules?
Groep 1 en 2: Toet toet
In de groepen 1 en 2 leren de kinderen verkeersgeluiden te
herkennen en het oefenen van oversteken. Daarnaast leren de
kinderen waarom het zo belangrijk is om een autostoeltje en de
autogordel te gebruiken.
Groep 3 en 4: Blik en klik
Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten?
Kinderen leren onder andere veilig oversteken over een zebrapad
en tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen waarom je in de
auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken. In de les wordt
verteld over het belang van een fietshelm en kunnen de
leerlingen dit tijdens de les ervaren. Alle kinderen uit groep 3 en 4
krijgen een fietshelm cadeau, dit wordt mogelijk gemaakt door
de ANWB en de Edwin van der Sar foundation.

Het volgende Prikbord komt
uit op 24 november.
Namens het team,
Kim Zielman
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Groep 5 en 6: Hallo auto
De module Hallo auto leert kinderen over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en
mogen zelf remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of
zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan bod.
Groep 7 en 8: Trapvaardig
De module Trapvaardig traint kinderen uit groep 7 en 8 praktische fietsvaardigheid. Ze
fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan
bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen, over je schouder kijken en je hand uitsteken en
toch rechtdoor fietsen. Ook fietsen ze met een zware rugtas op om zich voor te bereiden op het
zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

Sinterklaasfeest
Nog een paar nachtjes slapen en dan is
Sinterklaas weer in het land. Het
Sinterklaasjournaal is weer begonnen,
samen met de kinderen kijken wij hiernaar.
Voor ons als school ook belangrijk want hoe
gaat Sinterklaas om met het Coronavirus?
Achter de schermen hebben wij met de
ouderraad overleg gehad hoe wij
Sinterklaas voor de kinderen op een
feestelijke en zo normaal mogelijk manier door kunnen laten gaan. Omdat we niet weten hoe
het Coronavirus de komende weken zich ontwikkelt kan ik u nu op de hoogte brengen van onze
voorgenomen plannen.
We zijn blij om te vertellen dat Sinterklaas ook dit jaar een bezoekje brengt aan het Laar. Dit jaar
neemt hij één Piet mee. Helaas kunnen wij u als ouders dit jaar niet uitnodigen voor een
gezamenlijk ontvangst, de maatregelen rondom Corona laten dit jammer genoeg niet toe.
Sinterklaas viert zijn verjaardag in het speellokaal met elke keer een andere groep (groepen 1
t/m 4). Sint en Piet blijven op minimaal 1,5 m afstand. Helaas kan er ook niet gestrooid worden,
alle kinderen krijgen voorverpakte zakjes met pepernoten uitgedeeld. Ook voor de groepen 5
t/m 8 is er een moment samen met Sint en Piet.

Kerstviering
Ook de kerstviering zal anders verlopen dan dat u van ons gewend bent. We hadden graag
samen met u als ouders een kerstviering willen hebben maar ook dit moeten we anders gaan
vormgeven. Hoe de kerstviering voor de kinderen georganiseerd zal worden hoort u binnenkort
van ons.
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