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De beste wensen voor 2022
Team Zilvermeeuw wenst alle kinderen en hun ouders
veel gezondheid, liefde, geluk en moois in het nieuwe
jaar!

Update Corona
We zijn blij dat de school weer open is voor alle
kinderen! De maatregelen zijn ongewijzigd.
Helaas zijn ouders alleen op uitnodiging van leerkracht,
IB-er of directeur in de school toegestaan.
Leerlingen van groep 6-7-8 worden dringend geadviseerd
een mondkapje te dragen in de gangen en zich twee keer
per week thuis te (laten) testen. De tests kunt u bij de
leerkrachten aanvragen.

Toetsweken
De komende weken worden de Cito-toetsen afgenomen.
Voor de leerkrachten wordt het een hele uitdaging om
alle toetsen af te kunnen nemen bij alle kinderen omdat
er regelmatig kinderen ziek en/of in quarantaine thuis
zijn.
Wilt u dit keer extra rekening houden met de toetsweken
bij het maken van afspraken voor dokter, tandarts,
onderzoek en/of therapie?

KiVa-nieuws
In de onderbouw en bovenbouw heet
het nieuwe thema: Rollen in de groep.
Nu de kinderen weten wat het verschil
is tussen pesten, plagen en ruzie,
kunnen we gaan kijken naar de
groepscultuur de verschillende rollen die voorkomen in
pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent, versterker,
verdediger en buitenstaander. De rollen worden
uitgebeeld, getekend en beschreven. De kinderen beseffen
dat hoewel we niet allemaal meedoen met pesten, we er
wel samen voor zorgen dat het pesten stopt!

Personeel
Leerkracht Amber Castricum en onderwijsassistent Inez
Winkler hebben beide per 1 maart een andere baan en
gaan ons helaas verlaten. Beide collega's gaan hun
droom achterna en kiezen ervoor om in het speciaal
onderwijs te gaan werken. Zij hebben een mooie plek bij
Kentalis gevonden.
In unit 2 zal Joke de Jong per 1 februari starten. Joke is
een ervaren leerkracht die nu nog in Almere werkt, maar
binnenkort verhuist naar onze regio en bij ons vol
enthousiasme aan de slag gaat.
In verband met de voorjaarsvakantie is vrijdag 18
februari de laatste werkdag van Amber en Inez.

Hoofdluiscontrole
I.v.m. de huidige coronamaatregelingen is het deze week
niet mogelijk de kinderen op school te controleren op
hoofdluis. Zou u zo vriendelijk willen zijn uw kind(eren)
deze week thuis zelf te controleren op hoofdluis? Via deze
link kunt u kijken hoe u dit het beste kan doen en wat u
moet doen als u hoofdluis vindt:
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-enbehandelen .
Mocht u hoofdluis vinden, zou u dit dan willen doorgeven
aan de leerkracht. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
De Luizenpluis ouders

