Fonkelnieuws oktober
Hierbij sturen wij u het eerste Fonkelnieuws van dit schooljaar. Tot nu toe stuurden wij het
Fonkelnieuws na iedere vakantie. Vanaf heden zullen wij iedere maand een Fonkelnieuws
(nieuwsbrief) aan u versturen. We zullen door deze frequentie geen nieuwsbrieven tussendoor meer
versturen. Wanneer er zaken zijn die niet kunnen wachten, dan zullen wij dit via Parro met u delen.
U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief aan het einde van iedere kalendermaand. In dit ‘nieuwe
Fonkelnieuws’ leest u informatie vanuit de drie Diamantscholen aangevuld met de informatie over de
locatie van uw kind(eren). U kunt de maandelijkse nieuwsbrieven vanaf deze editie terugvinden op
onze website onder het kopje ‘nieuws’.

Corona
De landelijke toename van de Corona besmettingen zal u niet zijn ontgaan. Dit zorgt ervoor dat wij
als school hier scherp op blijven. Op dit moment geldt dat kinderen met verkoudsheidsklachten naar
school mogen. Twijfelt u of heeft u vragen, neem dan contact op met de GGD. Op de website
www.gggnog.nl staat actuele informatie en antwoord op veel gestelde vragen.

Snipperdagen
We hebben dit jaar geen snipperdagen meer. In verband met de te behalen onderwijstijd kunt u
hierdoor geen dagen meer opnemen zoals u voorgaande jaren gewend was. De snipperdagen vallen
onder luxeverzuim en dit is niet toegestaan. Voor bijzondere gelegenheden en
familieomstandigheden kunt u wel een verlofdag aanvragen. Mocht hier sprake van zijn, dan kunt u
dit aanvragen bij Mirjam de Wit of Clarina Streuer via Parro.

Oproep OPR
In de bijlage treft u een oproep voor de OPR. De OPR is de medezeggenschapsraad vanuit het
samenwerkingsverband (SWV) die vergadert over passend onderwijs.

Vossenjacht Het Kristal en Het Rooster

Vossenjacht De Beemte

Luizen pluizen
In de kalender in Parro staan een aantal momenten voor luizenpluizen.
Via deze weg sturen wij een oproep voor een nieuw coördinator luizenpluizen bij ons op school.
Mocht u zich hiervoor willen aanmelden, dan kan dat bij Mirjam de Wit of Clarina Streuer.
Het luizenpluizen gebeurt altijd in de eerste week na de vakanties. Mocht er hoofdluis geconstateerd
worden bij uw zoon / dochter, dan bellen we u met de vraag uw kind op te halen en te behandelen
tegen hoofdluis.

Team
Juf Malou is na de herfstvakantie weer gestart na haar zwangerschapsverlof in de middenbouw. We
zijn erg blij dat ze er weer is om het team te versterken.
Juf Charlotte is helaas nog ziek en is 1 uur in de week op school om te re-integreren na long-covid.

OGO thema Beroepen
Voor de herfstvakantie is in alle bouwen het eerste thema afgerond. In deze eerste periode heeft
iedere bouw gewerkt aan het thema ‘beroepen’.
In de onderbouw zijn de kinderen echte politieagenten geworden. Zij hebben leren rijden op een
‘politie motor’, leren speuren, samenwerken en hebben veel gesport om fit te blijven. Het thema is
afgesloten met een bezoek van een echte politieagente. Zij heeft gezien dat alle kinderen geslaagd
zijn om bij de politie te werken en de kinderen hebben zelfs een echt politiediploma gekregen.
In de middenbouw hebben de kinderen hun eigen zorgstudio geopend. Iedere jaargroep heeft zich
gespecialiseerd in één van de taken voor de zorgstudio. Groep 3 heeft maskertjes gemaakt en nagels
leren lakken, groep 4 heeft zich verdiept in haarstyling en gezonde smoothies en groep 5 heeft zich
gespecialiseerd in voetmassages en tattoos. De klanten (ouders en grootouders van de middenbouw)
hebben voorafgaand aan hun bezoek in de zorgstudio telefonisch een afspraak ingepland. Vervolgens
konden zij op de afgesproken tijd op maandag 11 of dinsdag 12 oktober genieten van hun
behandeling in de zorgstudio. De werknemers en klanten hebben onwijs genoten!

In de bovenbouw zijn de kinderen ondergedompeld in de echte wereld. Zij hebben allemaal één
dagdeel stagegelopen. De kinderen mochten niet bij hun eigen ouders meelopen, maar hebben
contact gelegd met een onbekende. Zij hebben dit telefonisch of per e-mail gedaan. De kinderen
hebben hun stage avonturen met veel enthousiasme op school gedeeld. Zo is er o.a. stagegelopen bij
een dierenarts, een binnenhuisarchitect, de boekwinkel en de supermarkt.
De kinderen én leerkrachten hebben genoten van het eerste thema en verheugen zich op het
volgende thema! Tot de kerstvakantie gaat iedere bouw terug in de tijd en zullen zich gaan verdiepen
in een periode uit de geschiedenis.
Data
Do 25 nov: volgende Fonkelnieuws
Vrij 3 dec: Sinterklaas, informatie volgt
Wo 22 dec: kerstfeest
Vrij 24 dec ‘s ochtends studiedag gr 1-4 kinderen vrij
’s middags studiedag gr kinderen 5-8 vrij

