Kohnstamm nieuwsbrief 5
CORONA - IMPACT VOOR SCHOOL
De persconferentie van afgelopen vrijdag bracht voor school niet
zo veel andere maatregelen met zich mee. Handen wassen deden
we al, afstand houden op school is en blijft erg lastig, niezen of
hoesten in de elleboog daar werd ook aandacht aan geschonken.
Voor school, leerlingen, leerkrachten of ouders verandert er niet
zo veel. We zullen toch weer meer aandacht geven aan de
landelijke richtlijnen en bijeenkomsten met grotere groepen weer
digitaal laten plaatsvinden. Jammer dat de ouders van groep 1 en
2 toch weer buiten de schoolmuren dienen te blijven. En ouders
van nieuwe leerlingen nu weer niet in de school mogen onder
schooltijd.

Belangrijke data
Donderdag 18 november
Start schooljudo
Donderdag 2 december
Sint op school

NIEUWE DIRECTEUR
Vorige week zijn er sollicitatiegesprekken gehouden met mogelijke
kandidaten om directeur van de Kohnstammschool te worden. Fijn dat
er een keuze was in deze tijd van gebrek aan leerkrachten en directies.
Het streven is dat de nieuwe schoolleider nog enige weken meeloopt en
wordt ingewerkt door de vertrekkende directeur. Bij deze wensen we de
nieuwe schoolleider alle goeds toe en een fijne afsluiting van zijn
huidige werk. Daar nog niet alles is afgerond, kunnen we de naam van
de nieuwe directeur nog niet delen. Behalve de leden van de
sollicitatiecommissie weet nog niemand wie het is. Zodra dit gedeeld
mag worden, lichten wij ouders en kinderen ook in.

TE KOOP
Er is al eerder vraag naar geweest, maar we hebben nu
ladenblok op school. De eerste belangstellende die via
kohnstammschool@alberoscholen.nl reageert kan deze
ophalen voor € 15,- Het bureau ziet er goed uit. Er zijn
waarneembare beschadigingen te zien.
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WELKOM
Na enige tijd hebben we weer een nieuwe leerling in de nieuwsbrief. Een
bijzonder woord van welkom voor Dex Kievit. Hij zit in groep 1/2 bij ons op
school. We wensen Dex een fijne en leerzame tijd bij ons op school. We hopen
dat hij zich al enigszins thuis voelt op de Prof. Dr. Kohnstammschool.

SCHOOLMELK- EN FRUIT
Er wordt door veel leerlingen gebruik gemaakt van het aanbod voor
schoolmelk! Super dat zo veel leerlingen op donderdag en vrijdag gebruik
maken van deze mogelijkheid en een beker meenemen om (karne)melk te
drinken.
Deze week starten we ook met fruit op dinsdag, woensdag en donderdag. Als
hier ook goed gebruik van wordt gemaakt, worden we nog gezonder!!

SCHOOLJUDO
Gisteren heeft de nieuwe judo leerkracht zich in de groepen aan de
leerlingen voorgesteld. Hij zal de komende tijd met de leerlingen gaan
werken. Het schoolthema vertrouwen hebben in jezelf en de ander
staat centraal in deze lessen. De matten zijn afgeleverd, evenals de
pakken. Tot januari 2022 zal er op donderdag schooljudo zijn op
school. Dit kan betaald worden door de NPO middelen.

TAALVISITE - HERHAALD BERICHT
Als school kregen we een prachtig aanbod voor leerlingen en ouders die (voor)lezen, bieb bezoeken
lastig vinden of bij leerlingen die door weinig aanbod een taalachterstand hebben. Als u zelf vindt
dat uw kind of maximaal 2 kinderen hierbij ondersteuning nodig hebben en u heeft een ruimte thuis
zonder huisdieren dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht of directie. Er zal dan met u een
aanvraagformulier worden ingestuurd. Hoe sneller u reageert, hoe groter de kans is dat er 15 weken 1
uur leesbegeleiding is bij u in huis en u ook kunt meedoen.

OUDERBIJDRAGE
Ook dit jaar doet de ouderraad weer een beroep op uw vrijwillige bijdrage.
Met deze bijdrage kunnen we op school vele activiteiten organiseren. We
doen de belofte dat alle geld aan activiteiten voor leerlingen zal worden
besteed. We willen u daarom al bij voorbaat dank zeggen voor uw bijdrage.
Voor meer informatie gebruikt u meegestuurde brief.
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