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Start en zilveren weken
We zijn weer fijn gestart na een extra lange vakantie. We konden merken dat de kinderen er weer aan toe waren om in een
ritme te komen en dat zorgde ervoor dat er al snel als vanouds hard gewerkt en gespeeld werd.
Om weer goed aan elkaar en de afspraken op school te wennen, besteden we de komende tijd extra aandacht aan
groepsvorming, we noemen dit de ‘zilveren weken’. Dit volgt op de zgn. ‘gouden weken’ van groepsvorming na de zomer.
Met besmettingen valt het mee, er zijn geen kinderen positief getest en in 3 gezinnen is er sprake van een besmetting. We
hopen dat het zo blijft en voor de zieken: beterschap gewenst!

Geen luizencontrole!
Doordat we zo min mogelijk mensen in school proberen te krijgen, kunnen de luizenouders hun taak deze week helaas ook
niet uitvoeren. Controleert u weer zelf? Graag een berichtje naar de leerkracht als u luizen treft.

Terugkoppeling MR vergadering
Dinsdag 30 november 201 heeft de MR weer via Teams vergaderd, dit was de 2e vergadering van het schooljaar en helaas
weer de 1e via teams.
Er zijn wederom weer verschillende interessante onderwerpen besproken. Het onderwerp Corona gaat tijdens de overleggen
steeds meer naar de achtergrond. Je merkt dat de school inmiddels ervaren is met het implementeren van
de maatregelen en dat de leerkrachten gedreven zijn om de kinderen op school welkom te heten. Helaas hoort het er
momenteel bij, maar de focus ligt weer op de toekomst, hoe kunnen we uit elk kind het beste naar boven halen in een zo
veilig mogelijke omgeving.
In dit kader hebben we onder andere gesproken over het jaarplan en het schoolondersteuningsprofiel voor 2021/2022.
Verder hebben we gesproken over:
• Het veiligheidsplan en dan met name, hoe wordt “ veiligheid” gesignaleerd en vervolgens mee omgegaan.
• Hoe kunnen we de werkende ouder makkelijker betrekken bij de oudergesprekken die tijdens reguliere werkuren
plaatsvinden.
• De terugkoppeling van de OV wat betreft de sinterklaas en kerstviering.
Mocht u naar aanleiding van dit korte verslag nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dit uiteraard graag. Ook
kunt u de MR benaderen via mr.sprankel@liemersnovum.nl.
Met vriendelijke groeten, Kitty van Huet, Niels Linssen, Jacqueline Reintjes en Monique Gerritzen

AGENDA
14 januari
Schooljudo herstart, 6 weken
18 januari
Studiemiddag,
kinderen om 12.00 u vrij

