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AGENDA

Ma 27 september
Di 28 september
Woe 6 oktober
Vr 15 oktober
Ma 25 oktober

september 2021

Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Projectdag voor de hele school ‘Reis om de wereld’
Start Kinderboekenweek
13.30 uur afsluiting Kinderboekenweek
14.15 uur start herfstvakantie
Weer naar school
19.30 uur MR-vergadering

Van het team

We zijn alweer een aantal weken onderweg, maandag 23 augustus zijn we goed van start
gegaan. Wat was het fijn om alle vriendjes en vriendinnetjes weer te zien! De eerste
schoolweken stond het (weer) goed leren kennen centraal. Tot aan de herfstvakantie besteden
we extra aandacht aan groepsvorming. Wekelijks staat sociaal-emotionele vorming op het
rooster. We gebruiken hiervoor de methodes ‘Kleur’ en
‘Kiva’. Op deze manier werken we aan een fijne en veilige
Verder in deze nieuwsbrief:
omgang met elkaar.
Ouders/verzorgers in de
Alle kinderen hebben aan het begin van het schooljaar
een envelop meegekregen met daarin een leerlingstamkaart met persoonlijke gegevens. We hebben nog
niet alle uitgedeelde stamkaarten teruggekregen. Wilt u
deze zo spoedig mogelijk ingevuld retourneren, zodat we
ons leerlingvolgsysteem kunnen updaten.

-

school
Versoepelingen coronaregels
Schoolontwikkeling en NPO
Kinderboekenweek 2021
Stagiaires binnen de school
Projectdag ‘Reis om de
wereld’
Centrum Jeugd en Gezin

Ouders/verzorgers in de school

Vanaf 25 september zijn er weer versoepelingen wat betreft de coronaregels binnen het
onderwijs. Wij mogen weer ouders in de school en op het plein ontvangen. Dat betekent:
De ouders van groep 1/2 mogen ’s morgens weer mee naar binnen. U bent vanaf 08.15
uur welkom in de groep. Juf Loes wacht niet meer buiten op het plein, maar in de klas. Uw
kind heeft tijdens de inloop de mogelijkheid om iets aan u te laten zien wat hij/zij gemaakt
heeft of u kunt samen een boekje lezen in de kring. Tevens is juf Loes beschikbaar voor een
snelle vraag of mededeling. Bij de eerste bel om 08.25 uur verlaten de ouders de klas zodat
juf Loes met de kinderen op tijd kan starten.
De ouders van groep 3 t/m 8 mogen ’s morgens niet mee de school in, wel mag u net als
voorheen met uw kind het plein op. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 staan ’s morgens op
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het plein, wanneer u een snelle vraag of mededeling heeft dan kan dit. Om 08.25 uur bij de
eerste bel gaan de leerkrachten met de kinderen mee naar binnen.
We snappen dat kinderen uit groep 3 t/m 8 soms ook gewoon hun plek willen laten zien of
een werkje waar ze trots op zijn dat in de klas hangt. Daarom is elke hele week voor een
vakantie een ‘Kijk’ week voor de ouders van groep 3 t/m 8. In de week voor een vakantie
kunt u op een dag naar keuze even met uw kinderen mee naar binnen lopen. Dit betekent dus
voor dit schooljaar week 41 (voor de herfstvakantie), week 51 (voor de kerstvakantie), week
7 (voor de voorjaarsvakantie), week 17 (voor de meivakantie), week 22 (voor Pinksteren) en
week 28 (voor de zomervakantie).
Wij mogen u weer uitnodigen bij verschillende activiteiten in de school. Dus de opening
van de Kinderboekenweek, informatieavonden, Kerst en zo meer. De eerste activiteit waarbij
we u mogen uitnodigen is op dinsdagmiddag 28 september. Verderop in de nieuwsbrief leest
u hier meer over.
De schoolbieb gaat weer open! Vanaf woensdag 29 september bent u samen
met uw kind(eren) vanaf 08.15 uur welkom in de schoolbieb. U bent elke
woensdagochtend welkom om samen met uw kind(eren) boeken voor thuis uit te
zoeken.
Wij kijken ernaar uit u weer te mogen ontvangen binnen de school!

Versoepelingen coronaregels bij besmette leerling

Het kabinet heeft besloten dat het vanaf 20 september niet meer nodig is dat de hele klas in
quarantaine gaat bij één besmetting. Als een leerling besmet is met het coronavirus, zijn niet
alle kinderen en/of de collega in de klas een nauw contact. Daardoor hoeft niet de hele klas in
quarantaine. De GGD besluit dan of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de
besmette leerling in quarantaine gaat. Verder volgen wij de beslisboom van “Boink” die als
bijlage is toegevoegd bij deze nieuwsbrief. Wij informeren u wel bij een eventuele besmetting.
We kunnen ons voorstellen dat u om verschillende redenen afwijkt van een eventueel GGDadvies.
Er blijven aan aantal basisafspraken staan:
• We wassen regelmatig onze handen.
• Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan is 1,5 meter de veilige afstand.
• Met milde verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
óf met bekende chronische luchtwegklachten, mag uw kind naar school.
• Heeft uw kind daarnaast klachten als koorts en/of benauwdheid?
o Uw kind blijft thuis.
o Bij een positieve test (uitgevoerd door de GGD, dus geen zelftest) gaat hij/zij in
quarantaine, bij een negatieve test mag hij/zij naar school.
o Bij geen test kan uw kind weer naar school als hij/zij 24 uur volledig klachtenvrij is.
o Blijven de klachten aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook weer
naar school of de opvang.
• De school zorgt voor voldoende frisse lucht.
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Schoolontwikkeling en NPO

We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van de schoolontwikkeling. Het
nationaal programma onderwijs (onze verantwoording bij de inzet van coronagelden) hoort
hier ook bij.
We hebben onder andere een nieuw leerlingvolgsysteem aangeschaft. Eigenlijk
is “Leerling in beeld” niet nieuw, maar is het de betere variant van ons huidig volgsysteem en
voldoet daarmee aan de meeste van onze eisen. De focus ligt op de groei van iedere
leerling ten opzichte van zichzelf. Omdat het aansluit bij ons huidige systeem krijgen we geen
trendbreuk in het beeld van de ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om taalbeschouwing
vanaf groep 6 in beeld te brengen, want in de eindtoets gaat dit onderdeel nog niet volgens
verwachting. In de nabije toekomst is het met Leerling in beeld
ook mogelijk om een compleet beeld te kunnen geven van de
ontwikkeling van een kind. Wij willen ook de sociaal-emotionele
ontwikkeling, leeraanpak en het creatief vermogen in beeld
brengen. Want dit totaalplaatje maken een kind tot wie hij/zij is.
We hebben de eerste teamscholingen al achter de rug.
Karin van de Mortel heeft ons opnieuw geïnspireerd om goede
begrijpend luisteren en lezen lessen te geven waarbij we vooral
nu onze focus leggen op de check van het leren. Sluit de
verwerking van de les aan bij je les- en/of tekstdoel? Ook hebben
we allemaal onze BHV (bedrijfshulpverlening) herhaling
afgerond.

Kinderboekenweek 2021

Van woensdag 6 oktober tot en met vrijdag 17 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema
van dit jaar is ‘Worden wat je wil’, in elke groep gaan we met dit thema aan het werk.
Daarnaast hebben wij extra aandacht voor boeken en leesplezier.

Woensdag 6 oktober openen we de Kinderboekenweek om 08.30 uur op
het schoolplein met de dans, bent u er ook bij?
Vorige week heeft uw kind een brief met alle informatie over de
activiteiten in de Kinderboekenweek meegekregen. Voor u alle
activiteiten nog een keer op een rijtje:
Op woensdag 6 oktober om 8.30 uur openen we de
Kinderboekenweek met z’n allen op het plein. U bent van harte
uitgenodigd om hierbij te komen kijken.
We willen alle kinderen een ik-presentatie laten
geven. Daarom willen we jullie vragen om thuis met uw
zoon/dochter een ik-tas/ik-koffer te vullen en deze mee te geven naar school. In deze
tas/koffer mag uw zoon/dochter voorwerpen doen die bij hem/haar past. In de brief van
vorige week vindt u hierover meer informatie.
We zijn voor het thema op zoek naar uniformen, verkleedkleren,
materialen die passen bij een beroep om tentoon te stellen in school. Heeft u wat thuis
dat wij mogen lenen, dan mogen de kinderen dit meenemen naar school (gelieve voorzien
van naam). Dit mag ook al mee naar school in de week voor de Kinderboekenweek.
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Het lijkt ons leuk als er (groot)ouders/ooms/tantes komen vertellen in de klassen
over hun beroep. Wat houdt uw beroep in? Misschien kunt u wat voorwerpen meenemen om
bij te vertellen? U mag ons ook een foto van uzelf op uw werk naar ons mailen! Deze foto’s
zullen we dan ophangen in de school. Lijkt het u leuk om in één groep/in meerdere
groepen te komen vertellen over uw beroep? Dan horen we het graag!
De afsluiting van de Kinderboekenweek is op vrijdag 15 oktober om 13:30 uur. De
Kinderboekenweek sluiten we af met een tentoonstelling. U bent van harte welkom om de
tentoonstelling te komen bekijken! Hopelijk tot dan! 15 oktober zullen ook alle geleende
materialen/ik-tassen weer mee naar huis gegeven worden.

Stagiaires binnen de school

Ook dit schooljaar hebben we stagiaires van de Hogeschool KPZ, graag stellen zij zich aan u
voor.
Na ruim 20 jaar in de detailhandel te hebben gewerkt,
heb ik vorig jaar de keuze gemaakt om als zijinstromer
met de PABO-opleiding te starten.
Mijn naam is Edwin en ik woon samen met Hanneke en
onze 12-jarige dochter Ilse in Zwolle. Ik ben 51 jaar. Ik
ben in 1993 afgestudeerd aan de CALO (Christelijke
Academie Lichamelijke Opvoeding). Tot en met de
meivakantie ga ik stagelopen bij Juf Manon in de
bovenbouw.
In mijn vorige baan was ik een mensgerichte leider. Mijn
kracht is om iemand te helpen het beste uit zichzelf te
halen. Ik geef vertrouwen, daag uit en leer mensen om
anders (positief) naar situaties te kijken. Verder ben ik
eerlijk, geduldig en zoek altijd naar een opening waar we
samen mee verder kunnen.
Graag wil ik mijn ervaring gebruiken om kinderen, ieder
op hun eigen niveau, te laten groeien. Zodat zij, aan het
eind van de basisschool, klaar zijn voor de volgende stap
in hun leven.

Hoi allemaal,
Mijn naam is Niels Elshof. Ik ben 19 jaar oud en woon in Wijhe.
Ik zit in mijn derde jaar van de pabo. Ik mag stagelopen in
groep 3/4/5 bij juf Myrthe. Ik ben standaard iedere donderdag
hier op school en af en toe een hele week. Ik heb enorm veel
zin in mijn stageperiode op deze leuke school!
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Projectdag ‘Reis om de wereld’

Op dinsdag 28 september doen we met hele school mee
aan een project ‘Reis om de wereld’. Gastdocenten
verzorgen voor ons een feestelijke, actieve dag in het
thema Reis om de wereld. Met dit dagproject staat de
school een hele dag volledig in het teken van muziek. Alle
kinderen - van jong tot oud – krijgen workshops van
vakdocenten en gaan aan de slag met muziek, dans en
zang. Het is een dag vóór en dóór kinderen.
Kinderen mogen deze dag in

stijl naar school komen. De

kinderen van groep 1/2 in het thema
3/4/5 in het thema

Spanje

Mexico,

groep

en groep 6/7/8 in het thema

Brazilië.

U mag bij de voorstelling aanwezig zijn!
De ochtend wordt om 12.45 uur afgesloten met een eigen voorstelling van ongeveer 30
minuten. Wij mogen u hier weer bij uitnodigen. U bent vanaf 12.40 uur welkom in de gymzaal
om te komen kijken naar de voorstelling van alle kinderen. Wij kijken ernaar uit om u weer te
mogen ontvangen!

Centrum Jeugd en Gezin

Centrum Jeugd en gezin organiseert maandelijks verschillende interessante workshops. Zo
bieden zij in september de online workshop ‘Leren luisteren’ aan en in oktober de online
workshop ‘Slaappatronen ontwikkelen’. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.cjgraalte.nl.
Centrum Jeugd en Gezin biedt de training ‘Rots en water’ aan, meer informatie hierover vindt
u in de bijgevoegde bijlage bij deze nieuwsbrief.
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