
Nieuwsbrief oktober 2022
Beste ouders, verzorgers

De eerste 5 weken van het nieuwe schooljaar zijn al weer voorbij. De temperaturen zijn in de
ochtend al echt fris maar gelukkig kunnen we in ‘s middags genieten van de zon. De herfst is
begonnen!

Via de nieuwsbrief wil ik u informeren over praktische zaken. Daarnaast zullen er ook mooie
ontwikkelingen, leuke projecten of gezellige activiteiten vanuit de school gedeeld worden. Op
deze manier blijft u op de hoogte van wat er op De Geluksvogel speelt. De nieuwsbrief zal
één keer per maand met u gedeeld worden.

Met vriendelijke groet

Jessy van Meer

Opvang van klassen
Helaas zijn we het schooljaar al weer gestart met een aantal Corona besmettingen binnen
ons team. We proberen de inval bij een zieke of afwezige collega zo goed mogelijk op te
vangen, dit lukt tot op heden meestal ook. Het betekent wel dat dit soms als gevolg heeft dat
een extra ondersteuning zoals de remedial teaching of instructie in kleinere groepjes niet
door kan gaan. We hopen dat we het verzuim zo goed mogelijk kunnen blijven opvangen en
dat alle leerlingen gewoon naar school kunnen blijven komen.

CO2 melders
Mogelijk heeft u in het nieuws gehoord dat alle klassen een CO2 melder moeten hebben. Op
de Geluksvogel is deze in alle klassen aanwezig. Dit is direct meegenomen tijdens de bouw
van de nieuwe school. Het systeem zorgt automatisch voor meer frisse lucht wanneer dit
nodig is.
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Kinderboekenweek 2022 Gi-Ga-Groen!
Woensdag hebben we officieel de kinderboekenweek 2022 geopend. Het thema dit jaar is
Gi-Ga-Groen! Tot aan de herfstvakantie zullen we extra gaan werken, lezen en zingen
rondom dit thema. Er zijn leuke activiteiten bedacht voor alle groepen, u zult hier meer over
horen vanuit de klas.

Kijkmiddag op school
Vrijdag 21 oktober, de dag voor de herfstvakantie sluiten we de Kinderboekenweek af. Er is
‘s middags een kijkmiddag voor alle ouders, deze is van 13.30 - 14.30 uur. In elke klas wordt
er iets leuks gedaan rondom het thema van de Kinderboekenweek.

Kleurenmonsters

De afgelopen periode hebben wij, Merels en Koolmezen, gewerkt met het thema
‘kleurenmonster’. Met behulp van gehaakte kleurenmonsters hebben de kinderen geleerd
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verschillende emoties te herkennen en te benoemen. De gehaakte kleurenmonsters zijn
gemaakt door Tonnie Poot.
Elk kleurenmonster staat voor zijn eigen emotie. De emoties hebben we om de beurt
behandeld. We hebben op verschillende manieren aandacht besteed aan het thema. Door
middel van verschillende kringactiviteiten en creatieve opdrachten hebben de kinderen aan
het thema gewerkt. De kinderen hebben geleerd wat de verschillende emoties inhouden,
hoe ze zich voelen, en hoe ze bijvoorbeeld van boos ‘rood’, naar blij ‘geel’ kunnen gaan.

Studiedag 6 oktober
Donderdag 6 oktober hebben we als team een studiedag gehad. Tijdens deze dag zijn we
met elkaar bezig geweest over onder andere het OPP en het stellen van doelen. We hebben
ook kennisgemaakt met Kindbegrip, dit is een systeem waarmee we de sociaal emotionele
ontwikkeling van de leerlingen goed kunnen gaan volgen. Hier krijgt u later meer informatie
over.

Bijzondere dagen in oktober
17 - 19 oktober Oudergesprekken SO
21 oktober Afsluiting Kinderboekenweek

Kijkmiddag van 13.30 - 14.30 uur
24 - 28 oktober Herfstvakantie

Studiedagen dit schooljaar
woensdag 16 november
vrijdag 27 januari
maandag 30 januari
vrijdag 16 juni
maandag 19 juni
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