Agenda december
03-12: Sinterklaasviering
03-12: groep 1 t/m 4 middag vrij
15-12: MR vergadering
17-12: groep 1 t/m 4 middag vrij
22-12: Kersviering, diner
17:00-18:00 uur
22-12: Nieuwsbrief januari
24-12: gr.1 t/m 8 vrij
24-12 t/m 07-01: Kerstvakantie
Bijlagen:
• Beslisboom 22-11-2021
• Lumens uitnodiging themabijeenkomst

Nieuwsbrief december 2021
Wel/niet naar school; Nieuwe beslisboom en handige link
De beslisboom is een vragenschema waarmee je kunt
bepalen of je kind naar school/kinderopvang mag.
Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in
de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.
Deze beslisboom is aangepast binnen de actuele
quarantaine-afspraken en als bijlage toegevoegd.
Ook de link hieronder kan een hulpmiddel zijn om
te bepalen of quarantaine nodig is. Er wordt binnen
de huidige richtlijnen verschil gemaakt tussen nauw
contact in de thuissituatie en op school.
https://informatiehulp.rivm.nl/
Het is belangrijk dat positieve uitslagen (zelftest/PCR test) zo snel
mogelijk doorgegeven worden aan school zodat wij in actie kunnen
komen. Wij nemen dan namelijk zo snel mogelijk contact op met de
GGD. Pas ná contact met de GGD én op advies van de GGD mogen wij
groepen in quarantaine plaatsen. Dat mogen wij als school niet zelf
beslissen.
Heb je vragen of twijfels, mag je natuurlijk altijd contact opnemen met de
GGD en/of met school.
Beste ouders/verzorgers,
Omdat het aantal coronabesmettingen oploopt, heeft het kabinet
besloten met onmiddellijke ingang tot extra maatregelen voor scholen.
Dat betekent dat er helaas geen ouders school in mogen. Met
onmiddellijke ingang is voor ons echter niet te organiseren.
De geplande oudergesprekken op school gaan, zonder
tegenbericht van de leerkracht, vanmiddag en vanavond dus
gewoon door.
We vragen ouders een mondkapje te dragen als ze school binnen
komen en hun handen bij de deur te ontsmetten, en uiteraard afstand
houden van de leerkracht en niet te komen als ze corona gerelateerde
klachten hebben.
Let op: vanaf donderdag 25 november is het niet meer toegestaan
om als ouder school binnen te komen.
We vinden het heel erg dat deze maatregel nodig is, maar we hebben
ons er uiteraard aan te houden. Het is belangrijk dat de scholen open
kunnen blijven. Daar willen we alles aan doen wat we kunnen.
We hopen weer op ieders medewerking.
Met vriendelijke groet,
Team Kindcentrum De Boog

Sinterklaas 2021
Ondanks de volle agenda van Sinterklaas gaat hij ook dit jaar weer
proberen een bezoekje te brengen aan onze school. We verwachten dat
hij vrijdag 3 december zal komen samen met zijn pieten.
In verband met de corona maatregelen hebben we een aangepaste
intocht moeten organiseren en gaan we de intocht verdelen over een
ochtend en middag. Op deze manier hebben we minder groepen
tegelijkertijd bij elkaar.
Op vrijdag 3 december worden de kinderen uit de groepen 1/2 door hun
eigen leerkracht verzameld op het achterplein. De groepen 3 en 4
worden opgevangen door hun leerkracht op het voorplein. Voor de
ouders is er helaas geen intocht dus willen we jullie ook vragen om het
plein te verlaten zodra u uw kind heeft gebracht.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 maken surprises voor elkaar. De
surprises moeten woensdagochtend 1 december ingeleverd worden in
de eigen klas. Let op: ouders kunnen niet mee naar binnen! Op vrijdag 3
december lopen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 door naar de klas
zodat ze om 8:30 uur kunnen beginnen met de surprises.
We maken er voor de kinderen een verantwoorde maar ook
onvergetelijke dag van!
Kerst 2021
Woensdag 22 december vieren we kerst met de kinderen op school. Dit
willen we doen door gezellig met de kinderen in de klas te dineren. Het
diner is van 17:00 tot 18:00 uur. Deze datum van het kerstdiner staat
nog niet op de schoolkalender dus vergeet deze datum niet in uw
agenda te zetten.
Voor het kerstdiner komt er op woensdag 8 december een online
inschrijflijst voor de hapjes. Deze link zal de leerkracht delen via het
ouderportaal. Op de lijst kunt u aangeven welk hapje uw
kind(eren) meeneemt/ meenemen.
Op woensdag 22 december mogen de kinderen de school al vanaf
16:45 uur inlopen. Ook hier mogen ouders niet mee naar binnen. De
leerkrachten wachten de kinderen in de klas op. Geef uw kind(eren) die
dag een tasje mee met daarin een bord, beker en bestek, voorzien
van naam. De kinderen mogen voor het diner in hun mooiste kleren
naar school komen. Om 18:00 lopen de kinderen weer samen met de
leerkrachten naar buiten.
Omdat het voor kleuters wat lastiger is om een schaaltje of bakje met
hapjes te dragen, stellen we het volgende voor: De ouders van de
kleutergroepen brengen hun kind via de achterkant en kunnen het hapje,
indien nodig, door het raam van de klas doorgeven (ook graag met
naam erop). De juf of stagiaire van de groep staat vanaf 16:45 uur bij het

raam om het hapje in ontvangst te nemen. De ramen zijn niet heel breed
dus zorg ook voor een schaaltje/bakje wat er doorheen past.
Door de huidige coronamaatregelen willen we ouders vragen om
tijdens het kerstdiner naar huis te gaan en niet op het plein te blijven. De
kinderen uit de groepen 1/2 gaan naar buiten via het achterplein en de
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gaan naar buiten via het voorplein.
Babynieuws
Wij willen graag dit leuke babynieuws met jullie delen:
Op 21 oktober is juf Geulta moeder geworden van dochter Loua Tshiala

En op 15 november is meester Jan vader geworden van dochter Lovi.

Ouders en kinderen maken het goed. Zowel Geulta als Jan zijn nu aan
het genieten van hun verlof.
Aanbod naschoolse activiteiten blok 2
Na de kerstvakantie gaan we hopelijk verder met het tweede deel van
de naschoolse activiteiten. Deze periode loopt van 10 januari t/m 18
februari.

Welke activiteiten worden er aangeboden:
• Gymmen, voor groep 3 t/m 8
• Dansen met DéDé-dance, voor groep 1 t/m 8
• Freerunnen, voor groep 3 t/m 5
• Mad Science, deze activiteit was voor een aantal kinderen
geannuleerd dus zij kunnen doen in blok 2 mee aan de Mad
Science activiteit.
Te zijner tijd ontvangt u een melding via ouderportaal dat de inschrijving
geopend is.
Lumens: Sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in de
leeftijd van 0-6 jaar
Op dinsdagochtend 7 december vindt er via Teams een bijeenkomst van
Lumens plaats met bovenstaand thema.
Voor meer informatie, zie de bijlage.
Buurtgezinnen
Ken jij Buurtgezinnen al?
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen
gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt.
Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders
ontlast.
Geluk groeit namelijk als je het deelt!
Heb je interesse om je wereld te vergroten bijvoorbeeld door een andere
cultuur te leren kennen of een kindje in jullie gezin voor een dagdeel in
de week op te nemen?
Ik verzeker je dat het jou ook veel brengt. Zo kunnen jullie als gezinnen
samen 'genieten'!
Het leuke is dat je bij Buurtgezinnen de kinderen gewoon in je eigen huis
kunt opvangen. Ze draaien gewoon lekker in jullie dagelijkse leven mee!
Neem eens een kijkje op de site www.buurtgezinnen.nl om meer te
lezen of stuur een bericht naar christel@buurtgezinnen.nl.
Op Facebook en Instagram zijn we te vinden onder Buurtgezinnen
Eindhoven.
Kijk ook eens dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=i2p7cxY0gvQ
Hartelijke groet,
Christel Colleij
Coördinator Buurtgezinnen in
Eindhoven (Stratum en Tongelre)
06-20046888
www.buurtgezinnen.nl
Volg ons ook op Facebook

