NIEUWSBRIEF 24 februari 2022
Agenda
28-02/04-03
07-03
09-03
14-03
14-03
24-03
31-03

Voorjaarsvakantie
Bestuursvergadering
Schoonmaakavond
Start Projectweek
OR-vergadering
Afsluiting Projectweek
Theoretisch verkeersexamen groep 8

Studiedag

Tijdens de studiedag van dinsdag 22 februari hebben
we de laatste bijeenkomst over EDI en Teach Like a
Champion gehad. Nog even een opfrisser voor u als
ouder: Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te
zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties
bij alle leerlingen. We gebruiken hierbij de verschillende ideeën en technieken van Teach Like a Champion.
Bedankje medeleven Lucia
We hebben het vooral over deze manier van lesgeven
In de afgelopen weken hebben we veel medeleven
bij onze spellingsmethode en spellingslessen gehad.
van u als ouders ontvangen rondom het overlijden
Verder zijn we bezig geweest met het stukje vormgevan Lucia. Als team kregen we hartverwarmende
ving van onze visie. Ook zijn er op digitaal gebied volkaartjes en mailtjes. Hartelijk dank hiervoor! Ook wil- op ontwikkelingen waar we mee bezig zijn geweest.
len we u nogmaals bedanken voor uw begrip dat uw
kind tijdens de uitvaart eerder uit was.
Corona update
Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari zijn
Projectweek
er veel versoepelingen aangekondigd door het kabinet
Maandag 14 maart starten wij met de projectweek.
met betrekking tot de maatregelen rondom het coronaHet thema is dit jaar ‘Iedereen talent!’ In deze week
virus. Hier zijn we erg blij mee!
gaan wij werken over talenten en ontdekken wij dat
Een aantal belangrijke wijzigingen na de voorjaarsvaieder een talent heeft en dat iedereen uniek is.
kantie zijn:
Op donderdag 24 maart is de afsluiting van de pro- Er hoeft onderling geen 1,5 meter afstand meer
jectweek. U bent dan van 17:00 tot 19:00 uur welkom
gehouden te worden.
om, samen met uw kind in de school te kijken waar
- Er hoeft in school geen mondkapje meer gedragen
wij aan gewerkt hebben. Ook zullen de kinderen hun
te worden.
talenten laten
- U als ouder bent weer welkom in de school.
zien. De officiële
- De groepen en leerlingen onderling mogen weer
uitnodiging volgt.
gemengd worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat
Wij willen jullie
maandopeningen en -sluitingen weer gezamenlijk
vragen om alvast
gevierd kunnen worden. Ook de plusklas en
zoveel mogelijk
blazersklas kunnen weer opgestart worden.
schoenendozen
- Wel vragen we om het preventief testen vol te
in te zamelen en bij de leerkracht van uw kind in te
blijven houden. Na de vakantie zullen er dus nog
leveren. Hier gaan we tijdens de projectweek mee
wekelijks testen meegegeven worden.
aan de slag. We kijken uit naar twee mooie weken
met elkaar!
We zijn dankbaar dat we hopelijk het gewone schoolse
ritme met elkaar op kunnen gaan pakken. De afgeloStagiaires
pen tijd heeft ook van u als ouder veel gevraagd. We
Vanaf begin februari hebben we twee nieuwe stagiai- danken u voor uw medewerking en flexibiliteit in deze
res op school. Dilay zit op het Koning Willem I college periode. We hopen u snel weer in de school te kunnen
in den Bosch en loopt het komende half jaar stage op ontmoeten!
donderdag en vrijdag in groep 3/4.
Mirthe zit op Da Vinci College in Gorinchem en zal
het komende half jaar op maandag stage lopen in
groep 5/6. Wij heten hen van harte welkom op de Lingelaar! In een volgende nieuwsbrief zullen zij zichzelf
voorstellen

Jarigen maart

Maarten van Doesburg
Rikki Beverloo
Eva Witberg

groep 6
groep 3
groep 5

13 maart
16 maart
20 maart
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