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Geen

Corona en de lockdown
Wat een tegenvaller dat we weer in een lockdown zitten en de scholen gesloten zijn! Wij zouden niets liever willen
dan zo snel mogelijk open gaan, want een school zonder kinderen: daar is niets aan. Weet dat wij voor jullie
ouders alle respect hebben om naast je werk en misschien kleine kinderen in huis ook thuisonderwijs te moeten
geven. Ook voor de leerkrachten is het weer een ommezwaai om online les te geven. Het persoonlijk contact
wordt gemist, de sfeer en de gezelligheid met de groep. Laten we hopen dat we na 25 januari weer open mogen.
Dat valt te overzien.
Heeft u nog een beetje energie over? Dan is het leuk én leerzaam om met de kinderen spelletjes te spelen als
Yahtzee, Pim-pam-pet, Mens-erger-je-niet, galgje, een cake samen te bakken, met stoepkrijt een hele lange telrij
op de stoep te krijten en voor te lezen. Dat verhoogt het plezier in huis in deze moeilijke tijd.
Ome Rob, onze conciërge
De plaat in zijn been was los gegaan, het bovenbeen gebroken en daarom was er opnieuw een operatie nodig en
zijn er aan twee kanten langere platen ingezet. Gelukkig kon hij op 1e kerstdag weer naar huis. Begin januari
kreeg Rob coördinatieproblemen met zijn rechterarm. De tumor in zijn hoofd die eerder bestraald was, was gaan
bloeden. Daardoor was er vocht ontstaan wat de klachten veroorzaakte. Hij kreeg medicijnen om het vocht te
verwijderen. De volgende dag merkte hij al dat hij weer duidelijk kon praten en zijn hand redelijk goed gebruiken,
ook al zat er nog weinig kracht in. Hij heeft vandaag twee scans gehad, van zijn rug en bekken. Nu is het wachten
totdat hij opgeroepen wordt voor de uitslag en de bestraling van deze plekken. Rob loopt nu met een looprek, ook
een stukje in de tuin. Het gaat steeds een beetje beter en hij krijgt meer kracht in zijn arm en been. Mocht u hem
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een kaart willen sturen, dan kunt u een envelop met postzegel op school afgeven. Wij zorgen dat de kaart
verstuurd wordt.
Juf Carina van groep 4
Juf Carina heeft van de longarts gehoord dat de therapie aanslaat. Het vocht achter haar longen is verdwenen.
Afgelopen woensdag heeft ze een scan van haar longen gehad en ze krijgt op maandag 18 januari de uitslag en
opnieuw immunotherapie. Ze wandelt veel. Mocht u haar een kaart willen sturen, dan kunt u een envelop met
postzegel op school afgeven.Wij zorgen dat de kaart verstuurd wordt.
Breinregel
In iedere nieuwsbrief kunt u een breinregel lezen. Een goede tip om je
hersens beter te laten werken.
breinregel 24: Focus is noodzakelijk om te leren.
Richt je aandacht op dat ene ding dat je wilt leren en het lukt je wel.
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Nieuwkomer(s) tot en met 15 januari
Amé
Van harte welkom!!!
De jarige(n) tot en met 29 januari
Jara
Sara
Louke
Hidde
Zhenya
Van harte gefeliciteerd!!!!
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