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Bewegingsonderwijs

Midden- en bovenbouw

In de gymzaal

Afsluiting Gouden weken
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Bewegingsonderwijs
Workshops

Midden- en bovenbouw
Midden- en bovenbouw

In de gymzaal
Koken, drama, naaien

Bewegingsonderwijs
Prinsjesdag
Verkiezingen
leerlingenraad
MR vergadering
Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs
Workshops
Kwebbelholt

Midden- en bovenbouw

Gymzaal

Onderbouw
Midden- en bovenbouw
Midden- en bovenbouw

19.30 uur - 21.30 uur
Meester Frits
Gymzaal
Keuzeprogramma
Nieuwsbrief

Bewegingsonderwijs

Midden- en bovenbouw

Gymzaal
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Workshops
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Bovenbouw

Wilt u er aan denken, als u dit nog niet heeft gedaan, de volgende zaken in te leveren:
• Toestemmingsformulier publicatie beeldmateriaal (bijlage)
• Ouderhulplijst (bijlage)
• Rapport
Voor ons belangrijk, voor u een kleine moeite !!!!!!
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Schoolreis
Helaas is afgelopen week het schoolreisje voor de onder- en middenbouw niet doorgegaan.
Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.
De algemene richtlijn van het RIVM luidt:
Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals
schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten
gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere
lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz.
Wij adviseren de scholen niet van deze lijn af te wijken.

Uiteraard zullen wij op schoolreis gaan indien de richtlijnen anders aangeven.
Ontruimingsoefening ( 3x per jaar)
1) Afgelopen donderdag hebben wij met de hele school een geplande
ontruimingsoefening gehad. De kinderen waren allen op de hoogte van het tijdstip
zodat het niet te spannend werd. Deze ontruimingsoefening is prima verlopen!
2) Binnenkort zullen wij een ontruimingsoefening inplannen waarbij wij de kinderen
geen tijdstip of dag noemen, maar wel dat er in de loop van de dagen een
ontruimingsoefening is.
3) In het voorjaar komt er dan nog een onverwachte ontruiming.
Dit alles om zo goed mogelijk voorbereid te zijn indien er een noodsituatie ontstaat.
Welkomstbrief
Afgelopen vrijdag heeft uw kind een welkomstbrief en een informatieve folder over de
Kanjertraining mee gekregen. (Kanjertraining staat voor een praktische methode om
kinderen te stimuleren in hun sociaal emotionele ontwikkeling en te zorgen voor een veilig
en prettig klimaat in de klas.) Indien er vragen zijn, horen wij het graag.
Een van onze beleidsprioriteiten van 2020-2021 is om te onderzoeken hoe wij
de methode van Taal (op maat) los kunnen laten en te werken vanuit leerlijnen/
doelen en geïntegreerd te werken.
In de onderbouw werken wij reeds met alle vakgebieden vanuit doelen/ leerlijnen binnen
het thema. “Geïntegreerd onderwijs” noemen we dat.
We willen dit verder uitbouwen naar de midden- en bovenbouw. Het thema van
wereldoriëntatie als uitgangspunt. Dit biedt kansen om het taalonderwijs daarin te
integreren.

Het taalonderwijs kent vier domeinen: lezen, schrijven, spreken, en
kennis over taal. Deze domeinen komen in de taalles vaak als losse
onderdelen aan bod. Maar verbind je die losse onderdelen met elkaar,
maak je de taalles effectiever, leuker, samenhangender, raken kinderen
gemotiveerder en win je ruimte in het lesprogramma.
In de middenbouw starten we hiermee op donderdag en vrijdag. Het thema van
wereldoriëntatie ‘jagers en boeren’ is het uitgangspunt voor ons taalonderwijs.
We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen!!!
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Afsluiting Gouden weken
Gezien de richtlijnen van het RIVM organiseren wij geen afsluiting van de Gouden weken
samen met ouders/ leerlingen en leerkrachten. Wij zullen wel degelijk een gezellige
afsluiting voor de kinderen organiseren. U hoort van ons nog wanneer dit gaat plaatsvinden.
Dit zal niet aanstaande woensdag 9 september zijn.
Wat te doen bij uitval en/of ziekte?
Gezien het huidige Corona protocol, vooral het feit dat ‘snotterende kinderen’ vanaf 7 jaar en
verkouden leerkrachten thuis moeten blijven, maken wij ons best zorgen over de maanden die
komen gaan.
Daarom hieronder enige toelichting hoe we zullen handelen indien nodig:
Afwezigheid leerling
Bij ziekmelding ontvangen de kinderen normaal gesproken geen thuiswerk. Wij gaan ervan uit dat
wanneer kinderen ziek thuis blijven, zij ook te ziek zijn om thuis te werken. Wanneer uw kind echter
vanwege corona, coronagerelateerde klachten of een huisgenoot met corona thuis blijft, dan zal de
leerkracht na schooltijd thuiswerk klaarmaken voor de dagen erna. Uw kind kan dan vanaf de 2e dag
thuis, de leerstof zo goed als mogelijk, verwerken. Ook kunt u een Chromebook van school
meenemen.
Afwezigheid leerkracht
School probeert vervanging te regelen. Maar meer dan anders zullen we rekening moeten houden
met uitval van leerkrachten vanwege ziekte of afwachting van een testuitslag. In de huidige situatie
kan het echter betekenen dat er geen vervanging is en dat we de klas vrij moeten geven. U zult dit
een dag van tevoren uiterlijk om 17.00 uur van ons horen. Op voorhand willen wij u vragen om na te
denken over de eigen situatie en opvangmogelijkheden.

Beslisboom; neusverkouden kinderen toelaten op school
Hieronder is een beslisboom opgenomen (0 t/m 6 jaar en 7 t/m 12 jaar) die is ontwikkeld
door onder andere de vereniging van jeugdartsen Nederland en die van toepassing kan
zijn om vast te stellen of de “snotterende kinderen” wel of niet welkom zijn op school.
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