NIEUWSBRIEF maart 2021
Van de directie
Inmiddels wonen de Narcis-Querido en De Roos al een tijdje samen in het gebouw van De
Roos. Vanaf 8 februari zijn de scholen gelukkig weer geopend en kunnen we echt aan elkaar
wennen. Door de coronamaatregelen mogen we helaas nog geen groepen mengen,
waardoor het echte kennismaken van de kinderen van beide scholen nog niet echt is
gestart. We zijn nog genoodzaakt om de schooldag van beide scholen op verschillende
tijden te starten en te eindigen en dat geldt ook voor de pauzetijden. Het is dus nog even
behelpen. Aan de andere kant voelt het ook al een beetje vertrouwd en is het gebouw
ondertussen van de kinderen en teamleden van allebei de scholen. Het is fijn dat er veel
kinderen op school zijn waardoor het levendig en gezellig is. Natuurlijk is het jammer dat
ouders (nog) niet in school mogen komen. Dat geldt zeker voor de ouders van de Narcis
omdat jullie het gebouw en de klassen waarin de kinderen de dag doorbrengen helemaal
nog niet kennen. Laten we hopen dat het snel weer veilig genoeg is, zodat we jullie allemaal
binnen kunnen verwelkomen en jullie de klassen van de kinderen kunnen bezoeken.

Covid-19 in de ogen van kinderen
De ouders van de NQ weten het misschien nog wel en voor de ouders van De Roos is het
wellicht nieuw, maar een aantal kinderen van de NQ hebben met hun tekeningen in de
bijlage van de NRC (Weekend in beeld) van 19 december gestaan. De opdracht ‘teken
maar wat er in je opkomt als je aan corona denkt’, is prachtig uitgebeeld door de kinderen.
U begrijpt natuurlijk wel dat wij supertrots op de resultaten zijn!
Doordat de scholen heel lang online les moesten geven, konden de kinderen pas
kortgeleden de krant in ontvangst nemen. Hieronder ziet u een aantal tekeningen:

Goedkopere ICT apparatuur en software aanschaffen met Schoolspot

Zowel ouders als medewerkers kunnen via Schoolspot met korting ICT-apparatuur en software
aanschaffen.
Het enige dat u ervoor hoeft te doen is een account aanmaken bij Schoolspot, vervolgens
kunt u in de website een bestelling plaatsen.
Dit gaat via: https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling
Alle AWBR-scholen, dus ook De Roos en de Narcis-Querido, zijn geregistreerd bij Schoolspot.

Oudervoorlichting Week van de Lentekriebels 24 maart
Vorige week was weer de landelijke Week van de Lentekriebels.
Ter herinnering: Er wordt speciaal voor ouders van de NarcisQuerido en van De Roos (en andere verzorgers /
belangstellenden) een online ouderbijeenkomst via Zoom
gehouden met meer informatie en een online theater. Deze
ouderbijeenkomst is woensdagavond 24 maart. U kunt deze
voorlichting van de GGD in de avond gewoon vanaf thuis via
uw eigen computer bijwonen. Om een beetje een idee te krijgen van de inhoud van de
ouderbijeenkomst kunt u hier een voorbeeldfilmpje zien: https://youtu.be/yr6RdkYQvzM
De online inloop is vanaf 19:15 uur en ze starten om 19:30 uur. Einde ongeveer 21:00 uur.
Dit is de Zoom link naar de bijeenkomst van woensdagavond 24 maart:
https://us02web.zoom.us/j/82929286927?pwd=L2NWbDRYMkNBaEUzNm56ZHJ2RmpJQT09
Meeting ID: 829 2928 6927
Passcode: 433440

Overblijf (TSO) aanmelden / afmelden en op tijd betalen
Nog niet alle ouders hebben de link van Schoolkassa voor het aanmelden of
afmelden en het betalen van overblijf (TSO) goed ingevuld.
Zorgt u er a.u.b. voor dat u de kosten voor de overblijf voor de periode van
januari/februari tot 31 maart 2021 op tijd aan school heeft betaald. Begin april
ontvangen alle ouders alweer een nieuw registratie- en betaalverzoek voor de
TSO periode van 1 april 2021 tot aan de zomervakantie.
Let op: Als uw kind niet elke week gebruikmaakt van de overblijf en tussen de middag bij u
thuis luncht, is het juist ook van belang dat u de link in het Parro bericht van Schoolkassa
aanklikt en vervolgens daar duidelijk aangeeft dat uw kind GEEN gebruikmaakt van de
overblijf.
U vinkt dan de keuze aan: “<naam kind> zal geen gebruik maken van de TSO”.
Vult u dit niet juist in dat blijft u via Parro/Schoolkassa betaalherinneringen krijgen.
Als u op dit moment (nog) niet wekelijks gebruikmaakt van de overblijf maar u wilt dit wel
opstarten, laat het ons dan ook tijdig weten vanaf welke datum u dit wilt laten starten.
Als uw kind niet elke week maar heel af en toe een los dagje naar de overblijf komt, kunt u
op school een losse strippenkaart kopen (5x overblijven is dan €10,-).
Heeft u nog vragen over de TSO registratie en betalingen? Neem dan contact op met
Willem-Jan of Floor.

Informatie uit de groepen:
De meeste informatie uit de groepen / van de groepsleerkracht wordt natuurlijk vooral
gedeeld met u via de app Parro. Hieronder toch wat extra informatie van een paar van de
groepen van de Narcis-Querido. Zo lezen de ouders van De Roos dit keer ook wat over deze
nieuwe groepen in het schoolgebouw 

De Instroomgroep 0/1 (NQ)
Lekker spelen in de huishoek. Met de
lentekriebels hebben we het ook over
vriendschap en kijk eens hoe leuk
Zakariae en Amana spelen.
In de instroomgroep komen al veel
kindjes. Deze week verwelkomen we
Eslem. We hebben dan 15 leerlingen.
Vorige week was de week van het verkeer. In de huishoek staat
de auto. En de brandweermannen komen eraan hoor!

Groep 1/2 (NQ)
Ook in groep 1/2 werkten we aan het thema verkeer. Er waren zelfs leskisten met allerlei
materiaal. Maar een fiets bekijken in de klas is natuurlijk ook heel leerzaam. En vooral de
regels over fietsen bespreken. Verder lekker gymmen bij gymmeester Kasper. En een tikspel
op het klimrek. Ook hebben we gewerkt aan de Week van de Lentekriebels.

Groep 3 (NQ)
Het was vorige week de Week van de Lentekriebels en
tijdens deze week hebben wij samen met de kinderen een
collage gemaakt met als thema "Liefde is....."
Dit is ons eindproduct:
Veilig leren lezen
De afgelopen week zijn we
gestart met Kern 9. Het thema
van kern 9 is “Hoe kan dat?”
In het ankerverhaal ‘De limonadefontein’ merken Lies en Eus dat
het licht van de buitenschoolse opvang niet werkt en even later
komt er geen water meer uit de kraan. Hoe kan dat?
De kinderen leren in deze kern
allerlei zaken over techniek,
doen zelf proefjes en schrijven
daarover ook een verslagje.
En dit zijn onze leerdoelen voor de komende twee weken:

Groep 4 (NQ)
Groep 4 is gestart met het
taal-thema ’Gek’.
Hierbij een gekke foto van de klas.

Groep 5 (NQ)
Groep 5 vond de Tweede Kamerverkiezingen erg
interessant. Ze kregen al snel ideeën wat zij belangrijk
vinden voor Nederland. De kinderen hebben daarom zelf
een politieke partij bedacht.

Groep 8 (NQ)
Wij hebben in groep 8 ons ook flink bezig gehouden met de verkiezingen! Nadat we allemaal
de stemwijzer hebben ingevuld, kwamen DENK, de Partij voor de Dieren, de PvdA en de VVD
er als grootste uit.
Verder was het natuurlijk de Week van de Lentekriebels. Een week waarin we het over
allemaal spannende dingen hebben gehad, maar ook over de liefde hebben nagedacht en
hoe je daar mee om kan gaan. Er kwamen ook mooie gedichten uit!

