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Jaarthema 2020-2021: “Ik in mijn omgeving, historie”.
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– 7 sept: De nieuwsbrief
–
– 21 sept: De nieuwsbrief
23 sept: Start verkoop kinderpostzegels
– 30 sept: Start Kinderboekenweek
1 okt: Lina afwezig; Liesbeth vervangt
1 okt: Oud papier wordt opgehaald

Even bijpraten
De schoolfotograaf is dinsdag 1 september op school geweest en heeft verschillende foto’s gemaakt:
portretjes, groepsfoto’s en foto’s met broers-zussen. We verwachten, dat de foto’s over ongeveer drie
weken klaar zijn. Het is altijd een beetje een rommelige dag, maar de foto’s zullen vast mooi zijn!
De meeste kinderen hebben de lijsten voor de worstenactie weer ingeleverd. Fijn, dat er weer zoveel
worsten besteld zijn! Het geld dat we verdienen met de verkoop, kunnen we gebruiken voor de kinderen!
De lijsten mogen vandaag nog ingeleverd worden!!
De meeste formulieren van de gespreksarrangementen hebben we terug gekregen, maar nog niet van
iedereen. Hopelijk gaat het lukken om de formulieren deze week weer in te leveren.
Verder heeft u ook een informatiebrief over de organisatie in de groep gekregen. We hopen, dat hier
voldoende informatie instaat. Mist u informatie of heeft u vragen? Bellen of mailen is altijd goed!
Van het coronavirus zijn we nog niet af. Gelukkig horen we in deze omgeving weinig van besmette
mensen, maar toch worden we met de consequenties geconfronteerd.
Elke dag krijgen we telefoontjes van ouders omdat een kind verkouden is. Op de site van het RIVM staat
het volgende:

“Voorkom verspreiding van het virus (op scholen)
Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het
belangrijk dat de maatregelen worden opgevolgd:
- Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of
verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je
testen* en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
- Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis.
- Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft Iedereen in het huishouden
thuis. Krijg je klachten? Dan laat je je testen.
- Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant
van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).
- Kom je terug uit een COVID-19-risicogebied, dan moet je 10 dagen in quarantaine. Voor
kinderen t/m 12 jaar geldt hiervoor een uitzondering. Informatie hierover vind je op
rijksoverheid.nl.
* Let op: kleine kinderen die verkouden zijn hoeven niet altijd getest te worden.
Testen is nodig als zij:
- een contact zijn van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus
- deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
- andere klachten hebben die bij het nieuwe coronavirus passen.”
Nu het weer verandert, worden kinderen sneller verkouden. Een keer een hoestje of een snottebel is
geen reden om thuis te blijven, maar, zoals hierboven vermeld, bij verkoudheid (m.u.v. astma/
hooikoorts) moet een kind thuis blijven.
Wanneer een kind langer dan een dag thuis moet blijven, krijgt het thuiswerk en zullen we ook afspraken
maken over het geven van uitleg.

Voor leerkrachten betekent het ook, dat ze niet mogen werken als ze
verkouden zijn. We hopen dus, dat we niet verkouden worden! De invallijst is
nagenoeg leeg, dus het vinden van een invaller zal moeilijk worden. Intern
kunnen we soms nog schuiven, maar dat is ook een tijdelijke oplossing.
Wanneer er geen invaller beschikbaar is, en een groep dus noodgedwongen
meer dan één dag thuis moet blijven, zullen we zorgen voor thuiswerk.
Mogelijk kan een verkouden leerkracht thuis nog online lessen verzorgen. In
de noodapp, waarin van alle kinderen een mobiel nummer staat, wordt u op
de hoogte gebracht, wanneer een kind niet naar school kan gaan.
Als bijlage ontvangt u nog de beslisboom, die door het RIVM gemaakt is. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen kinderen onder de 6 jaar en oudere kinderen.
Cito-toetsen
Aan het eind van het vorige schooljaar zijn geen toetsen meer gemaakt. De scholen hebben zich
voornamelijk gericht op het aanbieden van de lessen uit de verschillende methodes. Cito heeft de
normering aangepast voor het afnemen van de toetsen eind september (vanaf week 38), begin oktober.
De eind-toetsen worden afgenomen in de groepen 4 t/m 8, en het zijn de volgende toetsen:
DMT (leesvaardigheid)
Spelling
Begrijpend lezen
Rekenen en Wiskunde
Na het afnemen van de toetsen worden deze verwerkt in de computer en in de groepsplannen. We
gebruiken hiervoor ook onze werkdag op 7 oktober.
Ondertussen worden ook de eerste methode-gebonden toetsen alweer afgenomen. Deze toetsen passen
bij de methode van Veilig Leren Lezen, Taal op Maat, Spelling op Maat en Getal en Ruimte Junior.
De eerste oudergesprekken zijn gepland in de eerste weken na de herfstvakantie. Het rooster voor de
gesprekken ontvangt u voor de herfstvakantie.
Maar heeft u eerder al behoefte aan een gesprek? Het is natuurlijk altijd mogelijk om een afspraak te
maken!!!
Hetngoedendoel
Op de maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor het goede doel. We hebben nog geen
besluit genomen over het goede doel. De leerlingen van groep 7-8 en Linda hebben hierover al wel
gesproken. Binnenkort hoort u het!
Andere schooltijden
Het eerste overleg van de werkgroep ‘andere schooltijden’ heeft maandag 31 augustus plaats gevonden.
In januari 2020 hebben we een ouderavond gehouden over andere schooltijden en werd informatie
gegeven over de verschillende modellen. Enkele ouders wilden graag meedenken in de werkgroep ‘Andere
schooltijden’. Tijdens de Corona-crisis zijn wij volgens het RIVM-protocol op een continurooster
overgegaan. Dit om momenten van het verkeer tussen school en thuis te verminderen. Om deze zelfde
reden zijn we dit schooljaar gestart met het continurooster. We wilden in ieder geval tot de herfstvakantie
met dit rooster blijven werken en de ontwikkelingen blijven volgen. De werkgroep heeft besloten om ook
na de herfstvakantie met het continurooster verder te gaan omdat het coronavirus nog niet bestreden is.
In november gaat de werkgroep een tussenevaluatie houden. Ook uw mening wordt dan weer op prijs
gesteld, dus we zullen dan weer een vragenlijst maken.
De werkgroep heeft ook gekeken naar de vragenlijst, die voor de zomervakantie meegegeven was. Uit
deze vragenlijst is gebleken, dat het overgrote deel van de ouders aangeeft graag verder te willen gaan
met het continurooster. Een enkele ouder geeft aan, dat de voorkeur naar het traditionele model uitgaat
of wil graag verder onderzoek, waarin ook het vijf-gelijke-dagen-model wordt meegenomen.
De pauze voor leerkrachten is nog een aandachtspunt.
Het continurooster is dus nog steeds een tijdelijk rooster. We blijven de wintermaanden over werken met
dit rooster. Wanneer er knelpunten zijn, kunnen kinderen langer op school blijven. Graag horen we dit
via de mail.
Kindercoach
We hebben een echte kindercoach in school! Lianne heeft het eerste deel
van haar opleiding afgerond en mag zich nu kindercoach noemen! Lianne
gaat nog wel verder met haar opleiding zodat ze over een jaar ook ouderen
kan coachen. Op de maandagmiddag heeft Lianne tijd om haar kennis in
de praktijk toe te passen!

Oudcpapier
Donderdag 3 september is het oud papier weer opgehaald. Fijn, dat er elke maand weer ouders klaarstaan
om het oud papier op te halen!
Worstenactie
De meeste formulieren van de worstenactie zijn weer ingeleverd. Vandaag mogen nog lijsten ingeleverd
worden! De bestelling wordt morgen gedaan.
Muziekles
Dit schooljaar krijgen we een gastdocent voor de muzieklessen. Om de week zal Heerko Koops de
muzieklessen op de woensdagochtend in groep 5-6 en 7-8 verzorgen. Deze lessen zijn al begonnen.
Mariëlle Groenendijk komt vanaf 3 september op de donderdagmiddag in groep 1-2 en 3-4. Deze lessen
duren ongeveer 45 minuten en de groepsleerkracht is tijdens deze lessen ook in de klas aanwezig.
Folders typles
Aan het begin van het schooljaar krijgen we veel folders op school over typcursussen voor leerlingen
van groep 6-7-8. Meestal leggen we de folders neer tijdens de informatieavond. Dat was dit jaar dus
niet mogelijk. Wilt u graag de folders ontvangen? We kunnen ze meegeven! We hebben folders
ontvangen van de Typtuin, De Opleidingscentrale en LOI-Kidzz.
Verkoopmkinderpostzegels
De leerlingen van groep 7-8 doen ook dit jaar weer mee met de verkoop van kinderpostzegels. Het is erg
belangrijk dat scholen zich inzetten voor de Geef een veilig thuis actie. Ruim 90.000 kinderen in ons land
hebben namelijk geen veilige thuisbasis. Deze kwetsbare kinderen hebben het in de huidige tijd, waarin
ze door het coronavirus noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak nog moeilijker. Daarom wordt er juist
nu extra aandacht voor deze groep gevraagd, zodat ze met de hulp van school zicht krijgen op een betere
toekomst!
e Kinderpostzegelactie gaat door. Het was vanwege de geldende coronamaatregelen nog wel even
spannend of de actie door kon gaan. Maar gelukkig kunnen de kinderen zich ook dit jaar, van 23 tot en
met 30 september, weer volop inzetten voor een grote groep kwetsbare kinderen die de hulp van school
hard nodig hebben! Dit jaar is alles een beetje anders, er zijn verschillende manieren bedacht waarmee
de kinderen postzegels kunnen verkopen:

Persoonlijke videoboodschap

Voor het eerst krijgen kinderen dit jaar de mogelijkheid om de producten van de Kinderpostzegelactie
met een persoonlijke videoboodschap digitaal te verkopen. Van het opnemen en doorsturen van hun
eigen videoboodschap tot het overzichtelijk bijhouden van bestellingen en verkopen, alles kan digitaal! Er
wordt voor gezorgd dat deze manier van verkopen door basisschoolleerlingen voldoet aan alle mogelijke
privacyregels.

Fysiek langs de deuren

Ook dit jaar kunnen de kinderen van deur tot deur gaan om producten van de
Kinderpostzegelactie te verkopen. Vanwege de geldende 1,5 meter maatregel zal dit
uiteraard wel op gepaste afstand gebeuren. De kinderen gaan dit jaar namelijk op pad
met een speciaal ontworpen verkoopbox. Hoe dit in zijn werk gaat, vind je hier.
Het kan natuurlijk gebeuren dat kinderen niet mogen aanbellen of dat er niemand thuis
is. Dan kan een kind het bestelformulier achterlaten in de brievenbus en kan de bewoner
alsnog bijdragen aan een veilig thuis voor ruim 90.000 kinderen.
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? Bel, mail of app!!! We stellen dit erg op prijs!
Verjaardag
We wensen iedereen een hele fijne verjaardag!!
20 sept
Patrick
gr 5
22 sept
Marindy
gr 6
22 sept
Lisan
gr 8
24 sept
Jason
gr 4
01 okt
Gerrit
gr 2
10 okt
Casper
gr 3

