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Deze week:

Geachte ouders,
Het onderwijs en de opvang staan op dit moment voor een
ongekende uitdaging. De combinatie van de gevolgen van de
coronapandemie en het personeelstekort vragen een enorme
inspanning van onze medewerkers en directies.
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Afgelopen week heb ik mijn waardering richting de medewerkers al uitgesproken. Van
verschillende ouders krijg ik te horen dat ze eigenlijk niet zoveel merken van het kunst en
vliegwerk achter de schermen. Ik ervaar dat als een compliment richting al die
medewerkers die er blijkbaar in slagen om het onderwijs en opvang voortgang te laten
vinden.
Toch ontkomen we niet aan rigoureuzere maatregelen, af en toe moet er een groep naar
huis gestuurd worden. Dat is in de afgelopen periode 4 keer gebeurd (KindPunt heeft
ongeveer 80 groepen). Soms omdat de groep in quarantaine moest en soms omdat er
simpelweg geen vervanging voor handen was. In het eerste geval kunnen we dan geen
noodopvang aanbieden (de kinderen moeten immers in quarantaine). Ik kan me voorstellen
dat dat overlast veroorzaakt, maar gelukkig ervaren we juist nu veel begrip en waardering
van ouders.
Dank u wel daarvoor, u steekt ons daarmee een hart onder de riem en het geeft ons extra
motivatie om alles op alles te zetten om de kinderen een goede schooltijd te geven, ook nu.
Twee jaar in een kinderleven, want zolang duurt deze periode al, zijn wezenlijk in het
leven van een mens. De waarde daarvan mag niet onderschat worden. Juist de maand

december is in dit opzicht extra belangrijk. Wij gaan ons best doen om er ook dit jaar een
feest van te maken, maar zijn natuurlijk afhankelijk van regels van de overheid.
Namens bestuur, directie en medewerkers wil ik afsluiten met u te bedanken voor het
vertrouwen en het begrip dat we in de afgelopen weken hebben mogen ervaren.
Herman Langhorst
Bestuurder van KindPunt en PlusKinderopvang
P.S. Vrijdagavond 26 november a.s. is er een nieuwe persconferentie. Mochten hier
nieuwe maatregelen uit volgen, dan gaan we u daarover zo snel mogelijk informeren.

Weekopening 3A
Afhankelijk van de uitkomsten van de persconferentie.
Afgelopen dinsdag heeft groep 6B de weekopening verzorgd, zie bijgevoegde foto.
Op dinsdag 30 november zal groep 3A de weekopening gaan verzorgen.
De weekopeningen worden gehouden in de
speellokalen van ons kindcentrum.
Afhankelijk van uitkomsten van de
persconferentie nodigen we de
ouder(s)/verzorger(s) van groep 3A uit
daarbij aanwezig te zijn.
We gaan er van uit dat er per leerling (van
groep 3A) één ouder/verzorger aanwezig
kan/zal zijn (als dit kan volgens de richtlijnen
vanuit de overheid).

Schoolfruit
Dit schooljaar ontvangen wij weer schoolfruit op onze school. Voor de komende week
staan er appels, sinaasappels en ananas op het menu. In de loop van de dinsdag ontvangen
wij het schoolfruit, waardoor de schoolfruitdagen op onze
school op woensdag, donderdag en vrijdag zijn.

Peuterdans – 1 december
Afhankelijk van de uitkomsten van de persconferentie.
Op woensdag 1 december verzorgt juf Carmen weer de
peuterdans. De eerste ronde start om 9 uur; de tweede ronde
start om 9.30 uur. Deelname aan peuterdans is gratis.
Een tip voor nieuwe ouders en belangstellenden: neem de
ingang tegenover de beachvlaggen op het plein (bij de
donkergroene buitenpanelen). Peutergym vindt plaats in de
speellokalen van ons kindcentrum.
Sinterklaas
Afgelopen dinsdag mochten alle kinderen van de school (gr. 1 t/m 8) hun schoen zetten.
Wat zijn we weer blij verrast door die lieve Sint.
Het was wel bijzonder om de volgende dag op school te komen. In diverse groepen waren
de Pieten geweest en hadden de lokalen
wel wat ‘slordig’ achtergelaten.
Verbaasde gezichten en uitgelaten
kinderen waren het gevolg daarvan.
Soms moesten leerlingen zelfs over de
tafels klimmen om in hun lokaal te
komen…
Mooi om te zien dat de klassen
gezamenlijk de boel weer hebben
opgeruimd. Het is en blijft een prachtig
kinderfeest!

Afhankelijk van de uitkomsten van de persconferentie.
Hij komt, hij komt...................
Op vrijdag 3 december vieren we feest. Sinterklaas komt op school. Helaas mogen we hem
niet met alle kinderen en ouders opwachten en toezingen. Sinterklaas zal stilletjes de
school binnen lopen.
De groepen 1-4 gaan 's morgens bij Sinterklaas op bezoek.
De groepen 5 - 8 vieren hun eigen Sinterklaasfeest in de klas.
De groepen 5 mogen Sinterklaas de surprises laten zien die ze gemaakt
hebben.
's Morgens krijgen de kinderen ranja en wat lekkers van de Sint.
De groepen die 's middags nog naar school gaan moeten, net als anders,
een broodje meenemen voor tussen de middag.
We hopen op een mooie dag.

Groep 7 – Yuniors Tienercollege – Een wereld van verschil
De wereld van verschil
Maandag hebben de leerlingen van
Yuniors een nieuwe manier geleerd
om naar elkaar te kijken. Onder
leiding van Leo Hans hebben ze een
wereldkaart ontdekt met allemaal
persoonlijke eigenschappen. De
kinderen mochten kiezen bij welke
eigenschap zij graag zouden wonen.
Zo zijn er leiders, enthousiastelingen,
denkers, creatievelingen. In groepjes
bouwden ze een huis van lego dat
speciaal bij hun gebied zou passen.
Door
erover
te praten en samen erover na te denken, ontdekten de
leerlingen dat alle persoonlijkheden goed zijn! Of je nu
rustig bent of de leiding neemt, het is oké! Als je begrip
toont voor kinderen met andere eigenschappen, wordt de
groep écht een groep. Wat een leerzame dag!

Afhankelijk van de uitkomsten van de persconferentie.
Poolsymposium
Op 2 december zouden de leerlingen van Yuniors naar een poolsymposium gaan in Den
Haag. Helaas is dat tijdelijk afgelast, wegens het coronavirus. Maar wat wel mogelijk is, is
dat er jonge poolonderzoekers naar ons komen! Daardoor kunnen alle groepen 7 en 8 er
een graantje van meepikken. Op donderdag komen de poolexperts, die ons van alles gaan
leren over de onderzoeken die ze doen op de zuidpool. Daarnaast zullen de kinderen met
diverse filmpjes leren over het klimaat en de invloed die we daarop hebben.
Agenda
30 november
1 december
3 december

Weekopening 3A
Peuterdans
Bezoek Sinterklaas

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

