Nieuwsbrief
Obs W.A. Scholtenschool

Pluvierstraat 11, 9607 RJ Foxhol
Postbus 87, 9600 AB Hoogezand
0598 393699
obswascholtenschool@ultiemonderwijs.nl

Schooljaar 2021 2022
Nummer 4
www.wascholtenschool-foxhol.nl

Vrijdag 3 december 2021

Sinterklaas

Donderdag 23 december 2021

Kerstdiner

Vrijdag 24 december 2021

Groep 1 t/m 4 om 12 uur vrij
Groep 5 t/m 8 om 14 uur vrij
Kerstvakantie

Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari
Feestmaanden november en december
Het eerste feestje is gisteren weer gevierd: Sint
Maarten. Het feestseizoen rondom december is weer
begonnen. Op vrijdag 3 december bezoekt Sint de
W.A. Scholtenschool. We hebben een afspraak met
hem kunnen maken in het drukke werkschema van de
Sint. Daarna stappen we over op de kerstperiode.
Altijd een gezellige tijd met Sint Maarten, Sinterklaas
en Kerst. U krijgt nog te horen hoe deze dagen eruit
komen te zien. Ook omdat dit ook dit jaar weer sterk
afhangt van de omstandigheden rondom de Corona.
Ondanks dat gaan we er een gezellige feestmaand
van maken.

Gezond eten mee naar school
De feestmaanden staan vaak ook in het teken van
snoep en lekker eten. We zien op school regelmatig
kinderen tijdens het fruit eten of het brood eten, snoep,
koekjes en zoet drinken meenemen. Snoepen op z’n tijd
is uiteraard geen probleem, maar het stimuleren van
gezond eten en drinken tijdens schooltijd vinden we ook
belangrijk. Zou u eens kritisch willen kijken naar wat uw
kind(eren) meekrijgen tijdens de pauzes: Hoe gezond is
de fruithap of de broodmaaltijd? We zien regelmatig
kinderen candybars (Snickers, Mars en Bounties) eten of
pakjes drinken verorberen. En in plaats van een

gezond broodje, een koek weghappen. Naast dat het
geen gezonde en rijke voeding is, belast het ook het
milieu door het plastic wat er omheen zit. Een kritische
blik naar het broodtrommeltje van uw kind helpt uw
kind gezond groot worden als ook het milieu een
handje.
Scholingen schoolteam
Als schoolteam zijn we in een schooljaar niet alleen bezig
met het onderwijs geven aan de kinderen, maar zijn we
zelf ook volop bezig met ontwikkelen.
Vorig jaar en ook dit schooljaar zijn we als team aan het
leren over hoe we kinderen nog beter in beeld kunnen
krijgen. (Wat heeft de groep of leerling nodig om
verder te ontwikkelen?) Maar ook zijn we hard aan het
werk om te kijken hoe we onze lessen krachtiger kunnen
maken zodat alle kinderen leren en actief betrokken zijn.
Hierover krijgen wij als team ‘les’. Na zo’n lesdag, gaan
juf Karolien en juf Anita de klassen in om een
voorbereide les te bekijken en daarna met de leerkracht
in gesprek over vooraf afgesproken punten. Daarna
gaan de leerkrachten bij elkaar in de klas kijken naar
dezelfde punten. We onderwijzen elkaar dus! Als team
ervaren we dit als een interessant, bindend en leerzaam
traject en we hebben er samen veel plezier in.
Uiteindelijk komt dit leertraject onze leerlingen, dus uw
kind weer ten goede. Aanstaande maandag, na
schooltijd, hebben we weer zo’ n teamlesmiddag!

Stichting Leergeld helpt
Er zijn steeds meer mensen in financiële problemen
door de Corona-maatregelen of het stijgen van de
(gas)prijzen. Misschien komt u wel in aanmerking voor
hulp. Neem deze hulp aan, stichting Leergeld is er voor
u en uw kind(eren).
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om
financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die
voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan
vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze
kinderen mee laten doen zodat ieder kind op een sport
kan, muziek-, of dansles kan nemen, een goede
computer en internet thuis heeft enz.

Aan u vragen we het volgende: Wilt u de school alleen
binnenkomen als er een urgente reden of afspraak is?
Zo houden we de rust binnen de school en de
bewegingen zo beperkt mogelijk.
We merken dat soms kinderen in quarantaine moeten
omdat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet
persoon. Wilt u dit melden aan Karolien Boetje of de
groepsleerkracht. We hebben voor elke groep een
leerpakketje samengesteld zodat kinderen in elk geval
iets voor school kunnen doen tijdens de quarantaine
dagen. We overleggen na telefonisch overleg met u,
hoe zo’n pakketje bij u terecht komt

Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op hulp
van de stichting Leergeld indien zij bepaalde binnenof buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet
kunnen betalen.
De inkomensgrens die door Leergeld wordt
gehanteerd, om voor ondersteuning in aanmerking te
komen, rond de 120% van het bijstandsniveau.
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:
leergeld.hs@gmail.com of kijk op www.leergeld.nl
telefoon: 0598-326954

*Sint Maarten in groep ¾

Corona omstandigheden november
Ook deze maand hebben we weer te maken met
Corona omstandigheden en het oplopen van de cijfers.
Helaas, we hadden gehoopt dat de rust weer gekeerd
zou zijn. Voor scholen zijn er (gelukkig) nog geen grote
veranderingen aangekondigd en kan alles (in een soms
aangepaste vorm) nog doorgaan. Hoe dat de
komende weken zal zijn, weten we op dit moment nog
niet. Als team proberen we steeds met gezond
verstand na te denken wat wijs is. Dit brengt soms
lastige beslissingen met zich mee over bijvoorbeeld het
wel of niet doorgaan van schooluitjes, feest enz.
We merken dat dit verschillende emoties met zich
meebrengt bij ouders en kinderen. We hopen dat u
erop vertrouwt dat we niet zo maar beslissingen
nemen, maar dat we u ook niet op de hoogte kunnen
brengen van alle achterliggende omstandigheden i.v.m.
privacy.

