Donderdag 7 januari 2021

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Beste ouder(s)/verzorger(s)
We wensen iedereen een gezond en gelukkig 2021 toe!
Hoewel we nog in de lockdown zitten, is er licht aan het einde van de tunnel.
Dat dit nog een tijdje duurt is duidelijk. Het is helaas waarschijnlijk dat de lockdown verlengd wordt. We houden u op de hoogte.
We weten hoe moeilijk het voor u is om de kinderen thuis te begeleiden en zijn blij te merken dat er al veel gedaan wordt. We doen het samen.
We regelen de noodopvang voor kinderen van ouder(s), verzorger(s) met cruciale beroepen en geven digitaal
les aan de kinderen die thuis blijven. We vragen u de afweging te maken of uw kinderen gebruik moeten maken van deze opvang. Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen om de noodopvang op school niet te veel te belasten. Leerkrachten
hebben nu een dubbele taak. Ze geven op school les en zijn beschikbaar voor de digitale lessen thuis.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de leerkracht.
P.S. een ongevraagde tip: Het is raadzaam dat de kinderen elke dag thuis lezen en/of voorgelezen worden.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Anke, Sylvie en Mark.

Bewegingsonderwijs
Zolang de noodopvang duurt, zullen er op maandag- en donderdag gymlessen verzorgd worden in de gymzaal van Polaris. Gaat uw kind op een van deze dagen naar de noodopvang, zorg dan voor gymkleding. Daarnaast daagt juf Anjo jullie allemaal uit om de beweeg-uitdagingen op Weebly te bekijken en uit te voeren. Isa
uit groep 6 heeft al een mooi filmpje van de Shoe Challenge doorgestuurd.

Lekker bewegen tussen het online leren door!
Een goed voornemen in 2021, maar ook zeker nu onze gezondheid extra belangrijk is, moeten we juist veel
bewegen. Daarom heeft Jibb+ een beweegaanbod gemaakt voor de kinderen thuis.
In de 2 bijlagen bij deze weekbrief vinden jullie de beweegactiviteiten voor de kinderen (onderbouw en bovenbouw) met daarbij nog een lekker recept. Zo kunnen we samen de kinderen stimuleren om voldoende te bewegen tussen het online leren door!
Jibb+ beweegfilmpje

Koningsspelen
Beste ouders, verzorgers,
Op vrijdag 30 april 2021 hopen wij weer onze koningsspelen te realiseren. Wij zijn op
zoek naar ouders die bij de groepen 5 t/m 8 een sportclinic willen verzorgen. Gedacht
kan worden aan bootcamp, kinderyoga, dammen/schaken, basketbal en noem maar
op. Dit gaat over 4 clinics van 45 minuten van 09:00 tot 12:15 uur. Heeft u vragen of
wilt u zich al aanmelden. Dan u kunt u een mail sturen naar:
obshout@obsh.nl. Graag reageren voor vrijdag 19 maart.
Sportieve en feestelijke groetjes,
Joan, Kim en Anjo.

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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