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Deze week:
Bijbelverhalen
Schoolfruit

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Agenda

En dan toch eerder vakantie!
Enkele van de in de vorige nieuwsbrief genoemde plannen konden
na dinsdagavond weer de ijskast in. Zo zullen we dit jaar helaas
geen kerstbakjes maken met de groepen, hebben we de kerstviering
een week vervroegd en konden in enkele klassen de laatste geplande toetsen niet meer
afgenomen worden. Vooral dat laatste vonden de leerlingen erg jammer.
Afgelopen woensdag heeft u al berichtgeving ontvangen m.b.t. de noodopvang.
Via deze link vindt u nogmaals de informatiebrief en het aanmeldingsformulier voor de
noodopvang. Indien wij zondagmiddag om 12.00 uur geen bericht van u hebben ontvangen
gaan wij ervan uit dat u geen gebruik maakt van de opvang. Voor noodgevallen kunt u
uiteraard altijd contact met ons opnemen. Heeft u uw kind(eren) al opgegeven ? Dan kunt
u ervan uitgaan dat we voor hen de noodopvang geregeld hebben. U ontvangt hierover niet
een bevestiging van ons, zoals voorgaande lockdowns.
Namens het team wensen wij u een heel goede kerstvakantie met fijne kerstdagen en een
leuke jaarwisseling. Wij hopen alle leerlingen weer te zien op 10 januari van het nieuwe
jaar, maar realiseren ons dat dit allemaal afhankelijk is van de besluiten die genomen
worden door onze regering!
Tot volgend jaar!

Informatie m.b.t. veiligingslek
Geen zorgen rondom beveiligingslek
Recent is er door het Nationaal Cyber Security Centrum (ministerie van Justitie en
Veiligheid) gecommuniceerd over een kritieke kwetsbaarheid in een softwareproduct
dat in veel applicaties gebruikt wordt. De impact van deze bekendmaking is dermate
groot, dat wij u willen informeren over de stappen die genomen zijn door diverse
softwareleveranciers.
Het gaat om een kwetsbaarheid in het gebruik van Apache Log4J; een veelgebruikte
library waar diverse bedrijven voor onderwijssoftware gebruik van maken voor de
ontwikkeling van hun producten. Zoals we mochten verwachten hebben zij de
gevolgen van dit nieuws voor dienstverlening én gebruikers direct in kaart gebracht.
We ontvingen het geruststellende nieuws dat er geen kwetsbaarheden zijn gevonden
in de producten en interne software. Daarnaast hebben de software leveranciers alle
benodigde maatregelen getroffen, zoals het uitvoeren van de meest recente updates.
Natuurlijk blijven de softwareleveranciers en wij als kindcentrum alert op de
ontwikkelingen.
Uitdaging
Soms heb je een uitdaging nodig.
En als je die uitdaging dan aanneemt en het lukt
je, dan mag daar ook wel eens wat tegenover
staan.
Dat doen we niet altijd, maar nu even wel.
In groep 7B waren m.n. de leerlingen op deze
foto erg blij met het positieve resultaat van hun
inspanningen.
Gefeliciteerd jongens ! We zijn trots op jullie !
Ga zo door…. !
Leuk om te horen!
Via email ontvingen wij onderstaande reactie waar we trots op zijn en graag met u delen.
Jullie ook weer succes de komende tijd met al het extra werk, de zorg om jullie personeel
en wellicht ook om kinderen, met het beantwoorden van al die vragen, beoordelen van
aanvragen en alle moeilijke of schrijnende situaties die je weer tegenkomt. Jullie doen het
als team in onze ogen fantastisch! Flexibel, creatief, oplossingsgericht en altijd met het
belang van de kinderen voorop. Dank daarvoor!
Warme groet!

Typecursus
Er zijn nu al drie leerlingen die bijna klaar zijn voor hun typediploma. Natuurlijk kunnen
de leerlingen in de komende drie weken thuis hiermee verder oefenen. Indien nodig kan
i.o.m. meester Soenil een Chromebook hiervoor worden geleend. Wat zou het mooi zijn
als alle deelnemers door het dagelijks oefenen in 2022 allemaal hun typediploma kunnen
behalen.
Leuk voor thuis – Christmas Disney
Beste leerkrachten en kinderen
Wat leuk dat jullie meedoen aan de Christmas Disney
Sing-A-Long op woensdag 22 december.
Er is massaal door scholen gereageerd en dat vinden we
super leuk. Maar liefst 1830 kinderen in de hele regio zullen
meezingen.
Middels de volgende link kom je bij een dropboxmap waarin
alle liedjes staan als tekst en als voorbeeld
https://www.dropbox.com/sh/u2u7l1mcjcqkcia/AADtKC5dinXfRux3U7zNdDdia?dl=0
Misschien leuk om alvast een keer even te oefenen.
Daarnaast natuurlijk de link naar de Sing-A-Long.
We beginnen om 10.00 uur dus ga op tijd klaar zitten en log op tijd in.
https://youtu.be/C3jnmCk83Ek
De Sing-A-Long duurt tot uiterlijk 11.00 uur
Nou lopen we het risico dat de scholen volgende week dicht moeten
i.v.m. de corona.
De Sing-A-Long gaat ook dan gewoon door en we hopen in dat geval dat jullie de link
naar de kinderen thuis willen doorsturen zodat iedereen vanaf huis
mee kan zingen. Maar we hopen natuurlijk dat dat niet nodig is.
Heel veel plezier met de voorbereiding en we ‘zien’
jullie op de 22-ste december om 10.00 uur
Kindpunt TV
De KindPunt TV kerstshow wordt op woensdag 22
december live uitgezonden. Er zal weer een winactie zijn
tijdens de spetterende show met alle bekende elementen!
Freek Bonk, Knutselen, zingen en het Kerstverhaal. Meer
informatie vind je in de bijlage. ....Kijken jullie ook?

Aanpassen aan de omstandigheden
Dat we heel creatieve leerkrachten in ons team hebben
is deze week wel weer gebleken. Zo zijn er deze week
nog juffen geweest die 10-minutengesprekken gevoerd
hebben, omdat ze tijdens de gesprekkenperiode in
november afwezig waren door omstandigheden. Er is
zelfs nog een groep die deze week Sinterklaas heeft
gevierd.
Ook deze week zaten er leerlingen thuis omdat hun juf
niet op school kon zijn vanwege
coronaomstandigheden. Maar toch werd er een
kerstontbijt met de leerlingen genuttigd!

Kerstconcert van ons schoolkoor
Wat een heerlijk en mooi begin van de
dag. Leerlingen die binnenkwamen en
toegezongen werden door ons
schoolkoor. Een warm welkom voor
iedereen. Ook kon er nog worden
meegeluisterd en gezongen in de klassen
omdat de deuren open bleven staan. Zo
kregen we toch die bijzondere
verbintenis, zelfs op afstand. En wat
hebben we een prachtig schoolkoor. Zo
trots op jullie! Dank aan de ouders, voor
het extra vroeg naar school brengen van
onze zangers. En wat zagen ze er mooi
uit. Is er een nieuwe kersttraditie
geboren? Samenzang van ons schoolkoor
als start van een kerstviering?
Wij wensen u allen fijne kerstdagen en
een gezond en liefdevol 2022. Met
warme groet van Juf Irene en juf Loes

Agenda
20 t/m 24 december
24 december
20 dec t/m 9 jan.
12 januari
18 januari

noodopvang voor wie het nodig heeft
Noodopvang tot 12.00 uur.
kerstvakantie
Peuterdans
Weekopening

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

