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Van het begin van het schooljaar tot nu
Voor iedereen is het een gekke tijd momenteel. Met de aangescherpte maatregelen,
blijven wij ook scherp op onze geldende afspraken.
Op dit moment ontvangen wij zo min mogelijk ouders op onze school en op het
schoolplein. Met teamleden zijn we er op gespitst om de afstand van elkaar te
bewaren.
De afgelopen periode zijn er bij ons ook leerkrachten geweest die verkouden waren
en getest moesten worden. Hierdoor zijn er leerkrachten voor een paar dagen
afwezig geweest. Gelukkig kregen we bij iedereen een negatieve testuitslag.
Door de flexibele instelling van iedereen en met de komst van extra personeelsleden
hebben we alle kinderen alle dagen les kunnen geven.
Inventariseren van vrijwilligers:
Vaak gaat het heel goed bij het ophalen en kunnen ouders genoeg afstand bewaren
van elkaar. Op de vrijdag en de woensdag merken we vooral wanneer er een auto
door de straat rijdt, dat het afstand houden dan moeilijker wordt. De gemeente Den
Haag stopt met het afzetten van straten bij scholen. Wel zou dit met eigen
vrijwilligers wel opgepakt kunnen worden. Indien ouders dit ook belangrijk vinden,
willen we dit oppakken en zijn we op zoek naar vrijwilligers die op een middag bij de
afzetting zouden willen staan. Zou u hier bij willen helpen? Dan kunt u zich opgeven
via info@parkiet.lucasonderwijs.nl
Schooltijden voor groep 7 & 8:
De afgelopen weken zijn de kinderen van groep 7 & 8 met hun schooldag gestopt
om 14.50 uur. Dit omdat wij hoopten dat dit wat meer ruimte zou geven rondom de
school. Maar wij merken dat de meeste kinderen uit groep 7 & 8 zelfstandig naar
huis gaan. Hierdoor willen we bekijken of het door deze groepen om 15.00 uur naar
huis te laten gaan weer drukker wordt op onze stoepen. Mocht dit het geval zijn,
dan zullen we aan u kenbaar maken dat de schooldagen voor hen om 8.20 uur
zullen starten en om 14.50 uur zullen eindigen. Hierdoor wordt er door hen geen
onderwijs meer gemist. Maar dit gaan we alleen doen, als het te druk wordt. We
houden het in de gaten.

De herfstvakantie
Belangrijke data

De Nationale Kinderboekenweek 2020.
De afgelopen periode heeft in het teken van de Kinderboekenweek gestaan met het
thema ‘En toen?’. Alles draaide om de geschiedenis in combinatie met boeken.
In verschillende groepen is een schrijver langsgekomen en wat kregen we als school
mooie feedback vanuit de schrijvers over onze voorbereiding met de kinderen.
Ook de boekenmarkt versie 2.0 was een groot succes!
Hoewel de start voor een paar kleuters best een beetje spannend was, werden zij op
een prachtige manier begeleid door de kinderen van groepen 7 & 8. We hebben
hiermee al onderwijzers in de dop ontdekt.
Tussen de leerlingen werd samengewerkt, afspraken gemaakt en gerekend met
geld. De sfeer was fantastisch met alle kinderen. Vele boeken hebben een nieuwe
eigenaar en kinderen konden thuis volop aan het lezen!
De theatervoorstelling ‘Foei Vos!’ was afgezegd, maar zij zullen op een later moment
(nog steeds met voldoende afstand) terug komen bij ons op school.
Cultuurschakel
Naast de Kinderboekenweek werd er in groep 3 t/m 8 ook met ons cultuuronderwijs
gewerkt aan het project ‘Verhalen’.
Aan de hand daarvan zijn prachtige kunstwerken gemaakt en mooie schilderijen zijn
uitgebeeld via ‘tableau vivant’ in de groepen 6.
Het is een heel mooi project geweest, waar de kinderen heel creatief mee aan de
slag zijn geweest. Het cultuuronderwijs integreren wij in ons lesprogramma d.m.v.
de leerlijn Cultuur op zijn Haags.
(https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/leerlijnen-coh/#!///1)
Om het onderwijs zo goed mogelijk neer te zetten is het afgelopen jaar een

leerkracht beeldende vorming bij ons op school geweest om onze leerkrachten te
coachen om de leerlingen zo veel mogelijk vaardigheden bij te brengen. Juf Ellen
heeft vandaag afscheid genomen. Zij zal nog een periode op afstand leerkrachten
begeleiden bij de lessen, maar zal niet meer fysiek in de groepen komen.
5 oktober 2020 Dag van de leerkracht
Op 5 oktober was het de ‘dag van de leerkracht’. Een reden om de leerkracht eens
extra in het zonnetje te zetten. Op 4 oktober ben je extra lief voor je huisdier en op
5 oktober waren de kinderen extra lief voor hun leerkracht. Ook zijn de leerkrachten
extra verwend. Zij kregen vanuit het bestuur een mooie beker, waar zij hun koffie
warm in kunnen bewaren. Op school kregen ze een lekker warm vest. De ramen
staan nu geregeld open, waardoor het voor de leerkrachten ook wat frisser is in het
lokaal. Met hun eigen warme ‘Parkiet vest’ zijn ze klaar voor de winter!
Programmeren voor meisjes in de herfstvakantie

Graag brengen wij het online DigiVita Code Event® onder de aandacht bij u.
Een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en
bèta/techniek.
Meisjes kunnen tijdens de herfstvakantie vanuit huis inloggen en leren
tijdens deze workshop van vrouwelijke Informatica-studenten
programmerren in Scratch.
Dinsdag 20 oktober van 9.30-11.00 uur.
Locatie: Online via Microsoft teams
Aanmelden
Meedoen? Meisjes kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier
De herfstvakantie:
Voor velen van ons zal de herfstvakantie er wat anders uit zien dan gebruikelijk.
Er is voor heel veel landen een negatief reisadvies afgegeven.
Enkele ouders hebben aangegeven dit vreemd te vinden voelen, omdat wij in Den
Haag ons toch in een ‘rood’ gebied bevinden. Toch wordt ons duidelijk gemaakt dat
er zo min mogelijk bewegingen plaats moeten vinden.
Wij hopen voor uw en onze veiligheid dat u niet zult afreizen naar deze gebieden.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/reisadviezen
Voor afreizen naar een gebied met oranje gebied geldt dat ouders in quarantaine
moeten voor 10 dagen. Kinderen mogen indien zij geen klachten hebben ( hier
tellen de verkoudheidsklachten) wel naar school toe komen. Wij verwachten deze
ouders dan ook niet langs het schoolplein te zien en hopen op uw begrip in deze.
Wij wensen iedereen gezellige dagen met elkaar!
Belangrijke data:
26/27 oktober: voorlopige adviesgesprekken via teams ( zie aparte mail aan ouders
groep 8)
11 november: studiedag team
20 november: rapporten mee
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