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Nieuwsbrief
Corona

dichterbij te komen. We merken dat er op dit
moment Coronabesmettingen worden

Op dit moment hebben wij regelmatig contact

geconstateerd bij familieleden van onze

met het stafbureau en de GGD. De werkwijze

leerlingen. Op dit moment zit 1 leerling van

m.b.t. de omgang met Corona wordt in nauw

onze school in quarantaine. Deze leerling

overleg met de GGD vormgegeven.

heeft zelf geen klachten.

Aan de hand van dit overleg hebben er de

Mocht er in de toekomst een leerling of

afgelopen week de nodige aanpassingen

medewerker van onze school positief getest

plaatsgevonden. Zo zijn teamleden extra

worden, dan kunt u erop vertrouwen dat we

attent op het behouden van de 1,5 meter

u daarover nog diezelfde dag zullen

afstand, houden wij online

informeren.

teamvergaderingen, gaan
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cursusbijeenkomsten niet door en werken wij
na schooltijd zo veel mogelijk thuis of alleen

Sint Maarten

in een lokaal. Door deze strenge maatregelen

In verband met Corona hebben we besloten

hopen wij het onderwijs zo lang mogelijk te

om dit jaar geen lampion te maken met de

kunnen blijven garanderen en te voorkomen

kinderen. We vinden het niet gepast om

dat straks meerdere leerkrachten in

kinderen in deze tijd te stimuleren om bij

quarantaine moeten doordat één leerkracht

mensen langs de deuren te gaan. We hopen

besmet is geraakt.

op uw begrip.

Eveneens vermijden wij zoveel mogelijk de
contacten tussen scholen onderling. Dit heeft
tot gevolg dat op dit moment gastdocenten
als zij werkzaam zijn op meerdere scholen.

Op 17 november en 20 november vinden de
schoolarts bezoeken van de kinderen uit groep
2 en 3 plaats. De ouders van de kinderen, die

Concreet betekent dit dat de lessen GVO, de

deze dagen aan de beurt zijn krijgen hier

muzieklessen en de gastlessen van

ongeveer drie weken van te voren bericht

buurtsportwerk de komende periode niet door

over van de schoolarts. Het gaat om de

zullen gaan.

kinderen met het geboortejaar 2014.

geen les meer mogen geven bij ons op school

De ventilatie van de school is op orde. We
proberen in de pauzes zoveel mogelijk te
ventileren. Aangezien het kouder wordt,

Jaargang: 2020-2021
2019-2020

Schoolarts groep 2 en 3

willen we u vragen om de kinderen altijd
voldoende kleren mee te geven. Het is fijn als
de kinderen even een trui/vest aan kunnen
doen als ze het koud hebben.
Ook de communicatie naar de ouders over
positief bevonden Corona patiënten verloopt
in overleg met de GGD. Corona begint

U kunt uw kind voor dit onderzoek ophalen van
school. Dit kan door aan de buitenkant van de
school naar de nooddeur van het lokaal van
uw kind te lopen. Uw kind komt dan via de
nooddeur van het lokaal naar buiten.

In de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen over
het thema ‘Wat is communicatie?”. Om
betekenis te kunnen geven aan iemands
woorden is het, naast luisteren, belangrijk
dat je kijkt naar diegene zijn of haar houding
en gezichtsuitdrukking. Zo kun je

De onderzoeken worden op het
consultatiebureau aan de Markt 11 in Wolvega
gedaan. Dit is achter de Jumbo, bij de Friese
Wouden in het pand.

bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt.
Jullie kinderen oefenen met het uitbeelden en
herkennen van emoties. Daarnaast leren ze
jij-taal om te zetten in ik-taal en dit toe te
passen in verschillende situaties.

Ouders mogen onderling ruilen wanneer ze dat
graag willen. U kunt daarvoor contact
opnemen met het telefoonnummer
088-2299881 of door een mail te sturen naar
het volgende mail adres:
a.annema@ggdfryslan.nl

Samen maken we er een fijne
school van!

KiVa thema 3
We zijn nu aangekomen bij het thema 3 van
onze KiVa methode. In de groepen 1 t/m 4
groep?’. Iedereen maakt deel uit van

Kennismaking voortgezet
onderwijs groep 8

verschillende groepen. In de ene groep voel

Gezien de huidige omstandigheden en de

je je fijn en in de andere misschien niet. Fijne

afgekondigde maatregelen van de overheid,

groepen ondernemen samen activiteiten en

hebben het Linde en Terra Wolvega besloten

er heerst een goede sfeer. Problemen worden

om de voorlichting volledig digitaal te maken.

er samen opgelost! In het thema ‘Wat is een

Terra Wolvega en het Linde College maken

fijne groep?’ kijken we naar manieren

gezamenlijk een voorlichtingsfilm waarin de

waarmee we kunnen voorkomen dat er

algemene voorlichting over het voortgezet

kinderen alleen over blijven en kunnen

onderwijs uitgelegd wordt. Daarnaast zullen

zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe

beide scholen zichzelf in de film presenteren.

kunnen we ervoor zorgen dat de groep fijn is

Deze film zullen we half november met u

voor iedereen?

delen.

werken de kinderen over ‘Wat is een fijne

Luizen
Na iedere vakantie checken wij de luizen. In
verband met Corona kunnen de
luizenmoeders op dit moment niet binnen de
school komen. We willen u zodoende vragen
om uw kind de komende periode even zelf te
controleren op luizen.
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Naschools sportaanbod
3 november is het naschools sportaanbod
gericht op voetbal.
Jeroen Dekker komt een voetbalclinic geven.
Ook zal er een leuk free run parcours voor de
kinderen klaar staan.
De clinic is van 14:30-15:30 bij de gymzaal.
Enthousiast? Tot dan!

Alvast noteren
9 november

Oud papier

17 november

Schoolarts gr 2/3

20 november

Schoolarts gr 2/3

25 november

MR vergadering
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