NIEUWSBRIEF oktober  2020
✎ CORONAMAATREGELEN
U heeft twee weken geleden een brief van ons bestuur gekregen omtrent de werkwijze op onze school m.b.t.
het Coronavirus.
De dreiging van het virus is de afgelopen weken alleen maar toegenomen. We merken dat in de praktijk van
alledag op school. Een aantal collega’s is getest op corona vanwege milde klachten. Dat heeft toch geleid tot
soms dagen wachten thuis op de uitslag. Ook zijn gezinsgenoten van leerkrachten besmet geraakt, waardoor
ze in thuis quarantaine moesten. Tot nog toe is het ons gelukt (vaak met veel kunst en vliegwerk) om geen
groepen naar huis te hoeven sturen!
Het wordt echter steeds moeilijker om vervanging te vinden met zoveel collega’s die afwezig zijn. Dit was al
lastig, maar de gevolgen van de ‘Coronadreiging’ komen daar nog een keer overheen.
We vroegen het u al eerder, maar wij vragen u nog een keer om na te denken over opvang van uw kind als we
de groep naar huis moeten sturen.
Alvast bedankt voor uw begrip.

✎ AGENDA
Op onze website kunt u vanaf dit schooljaar weer de jaarkalender van onze school vinden. Hierin staan alle
groepsoverstijgende activiteiten overzichtelijk aangegeven. De agenda in Parro is uitsluitend bedoeld voor
groepsgebonden activiteiten dus volg nauwgezet de agenda op onze website.
Via een “plusje” bij de kalender kunt u deze toevoegen aan uw eigen digitale kalender.

✎ KIND OP MAANDAG
We zijn dit schooljaar begonnen met verhalen uit het boek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte,
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waar ze hard moeten werken voor de farao. Zo heeft God hun leven niet bedoeld; daarom krijgt Mozes de
opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Mozes twijfelt of hij wel de geschikte man is om dat te doen, maar
uiteindelijk gaat hij toch, samen met zijn broer Aäron, naar de farao.
Als die niet wil luisteren, komen er tien verschrikkelijke plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de farao dat hij de
God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan vertrekken. In de woestijn blijkt dat de weg naar de vrijheid
nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn volk verder op hun weg.
Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent
vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor
jou maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een
zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn.
Als u graag meer wilt weten: Voor ouders • Kind op Maandag • Met de Bijbel op ontdekkingstocht

✎ KINDERBOEKENWEEK
Op beide locaties was de start een geweldig succes. Het thema ‘En toen’ zorgde er voor dat er veel prachtig
verklede kinderen (en juffen en meesters!) naar school kwamen!

We willen ook aandacht vragen voor de actie van Bruna. Koopt u een boek tijdens de Kinderboekenweek?
Lever dan het bonnetje in voor korting voor school!
https://www.bruna.nl/schoolbieb

✎ AGENDA
19 t/m 23 oktober
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