Nieuwsflits november

Deken Wehmeijerschool
Voorstraat 126, 5334 JW, Velddriel
www.dwsvelddriel.nl T: 0418-631374

Beste ouders,
De eerste schoolweek na de herfstvakantie zit er alweer op. Het was
een week waarin weer hard gewerkt is door iedereen. Ook was het een
week die in het teken stond van afscheid nemen. Juf Marian en meneer
Arnold en meneer John hebben nu definitief afscheid genomen van
onze school. Het was een mooie dag, waar ze alle drie erg van genoten
hebben. De kinderen hebben ook zichtbaar genoten van alle
activiteiten, het gezamenlijk eten in de aula en het zingen van het
afscheidslied op de speelplaats. Natuurlijk werden er ook cadeaus
gegeven door de kinderen. Er werden prachtige gedichten voorgelezen
die gemaakt waren door de kinderen van groep 7&8 en er werden
kunstwerken overhandigd waar alle kinderen van de school aan hadden
gewerkt. Daar bovenop kregen ze alle drie een map waarin de vele
brieven en kaarten zaten, geschreven door de mensen uit Velddriel. Ze
hebben samen met de kinderen en collega’s een prachtig afscheid
gehad!

Geplande evenementen
5-11-2020
Schoolontbijt
20-11-2020
KanVAS lijst wordt meegegeven
aan de kinderen.
4-12-2020
Sinterklaas op school

Nieuwe gymtijden
De kinderen krijgen vanaf nu
gymles op dinsdag en donderdag.
Groep 1 t/m 4 hebben voor de
pauze gym. Groep 5 t/m 8
hebben na de pauze gym.
De gymlessen worden gegeven
door Juf Elke.
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Corona
Corona komt steeds dichterbij. Op onze school zijn diverse leerkrachten al
getest of hebben in quarantaine gezeten omdat er mensen in hun directe
omgeving Corona hadden. Gelukkig is er tot nu toe niemand van de
leerkrachten positief getest.
Ditzelfde verhaal gaat ook op voor onze leerlingen. Er zijn ook leerlingen die in
quarantaine zitten of dit thuis moeten blijven in afwachting van een test van
een gezinslid. Wij proberen op deze momenten zo goed mogelijk met u af te
stemmen wat uw kind thuis kan doen om niet achter te raken qua lesstof.
Indien uw kind zelf ziek is, zal het niet in staat zijn om huiswerk te maken.
Indien uw kinderen in quarantaine zitten en zelf geen klachten hebben, dan is
het fijn als u in overleg gaat met de leerkracht om te bekijken wat er thuis
gedaan kan worden. Daarnaast blijft het belangrijk om ons te houden aan de
maatregelen. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte blijft van deze maatregelen.
Stuur uw kind niet ziek naar school. De meest actuele maatregelen vindt u op de
site van het RIVM.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandsemaatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
Oudergesprekken
Op dit moment zijn de leerkrachten observatielijsten aan het invullen m.b.t. het
welzijn van uw kind. Op 20 november wordt de uitslag van deze lijst aan uw kind
meegegeven naar huis. Normaal gesproken nodigen wij u dan uit voor een
gesprek op school. Vanuit ons bestuur hebben ze de maatregelen echter weer
aangescherpt. Wij mogen helaas geen ouders toelaten in onze school. De
leerkrachten zullen daarom contact met u opnemen om de lijst telefonisch, via
Teams, Zoom of Google Meet met u te bespreken. Wij hopen op begrip van uw
kant voor deze situatie. Mocht u contact willen met de leerkracht van uw kind dan
zijn zij altijd te bereiken via de telefoon of via SchouderCom.
Facebook: RK Deken Wehmeijerschool
Wellicht heeft u het al gezien, misschien ook niet. Onze school heeft sinds kort een
facebookpagina. Aan het begin van het schooljaar heeft u aan kunnen geven of wij
wel of geen foto’s van uw kind op Facebook mogen plaatsen. Daarnaast kon u ook
aangeven of wij foto’s van werkjes van de kinderen mochten plaatsen. Met deze werkjes
bedoelen wij dan knutselwerk, presentaties van Blink! etc. Er zijn al heel wat foto’s
gemaakt. Nadat deze foto’s zijn bekeken i.v.m. de AVG, zullen wij ze plaatsen op de
website en op onze Facebookpagina. U kunt ten alle tijden uw formulier wijzigen. Het
formulier is terug te vinden op de website. Ga naar “school abc” en vervolgens naar
“aanmeldformulier”. In dit pakketje vindt u het toestemmingsformulier. U kunt dit op de
computer invullen en vervolgens via de mail sturen naar info@dwsvelddriel.nl
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