Nieuwsflits 24-09-2021
AGENDA
Agenda
Beste ouder(s) en verzorger(s),
27 september t/m 8 oktober
Startgesprekken groep 1-8
6 oktober t/m 15 oktober
Kinderboekenweek
11 oktober t/m 15 oktober
Open lesweek
18 oktober t/m 24 oktober
Herfstvakantie

Na anderhalf jaar komt morgen de maatregel om onderling anderhalve
meter afstand te houden te vervallen. We zijn er blij mee dat de
coronamaatregelen geleidelijk aan steeds meer versoepelen.
Tegelijkertijd zijn we ons er ook terdege van bewust dat corona niet
weg is en dat er ook nog steeds beperkingen zijn. In de afgelopen
weken hebben we dat al gemerkt, doordat teamleden met corona
gerelateerde klachten zich moesten laten testen. We doen op dat
moment ons uiterste best om vervanging te regelen. Helaas lukt dat
niet in alle gevallen en moet er in een dergelijke situatie een groep
thuisblijven. Mocht dit voorkomen, dan streven we ernaar om u
hierover voor 07.30 u. via Parro te informeren.
Wij kijken ernaar uit om u tijdens de startgesprekken weer op school
te ontmoeten. We willen graag samen met u om de kinderen heen
staan. Binnenkort houden we daarom ook een open lesweek. Op die
manier kunt u sfeer proeven in de klas van uw kind en meemaken hoe
we invulling geven aan het onderwijs. Over de organisatie hiervan leest
u in de volgende Nieuwsflits meer.
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Vanwege het wegvallen van de anderhalve-meter-maatregel hebben
we ook nagedacht over de manier waarop de kleuters naar school
worden gebracht. In de huidige vorm ervaren we dat de start van de
dag rustig verloopt. De kinderen zijn hieraan inmiddels gewend. We
hebben besloten om dit om die reden voort te zetten. We vinden het
tegelijkertijd ook belangrijk dat u voldoende beeld heeft van hoe het
er op school aan toegaat, zodat u de verhalen waarmee uw kind
thuiskomt kunt plaatsen. Met enige regelmaat in de klas komen, helpt
daarbij. We willen hier graag aan tegemoet komen door na iedere
vakantie een inloopweek te houden. Door middel van inschrijving via
Parro kunt u zich dan aanmelden voor een dag waarop u uw kind in de
klas brengt. Over de organisatie hiervan hoort u voor de herfstvakantie
meer.
In deze Nieuwsflits delen we met u informatie over de volgende
onderwerpen:
•
Kinderboekenweek
•
Leeruniek
•
Schoolgids
•
Startgesprekken

Hartelijke groeten,
Bianca Offereins
directeur

Kinderboekenweek
Van woensdag 6 tot en met donderdag 15 oktober is het Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek besteden we op school extra aandacht aan het (voor)lezen. Het thema van
de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Worden wat je wil’: Het maakt niet uit wie je bent of waar je
vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, of je nog maar 4 jaar oud bent of al 10
jaar, ieder kind is uniek en kan worden waarvan hij of zij droomt. Beroepen als astronaut, juf,
kok of dokter....kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Tijdens de Kinderboekenweek
2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken en te fantaseren. In
elke groep staat een boek centraal. Voor de groepen 1, 2 en 3 is dat het boek ‘Oppasser voor
een dag’, voor de groepen (3), 4 en 5 het boek ‘Dokter Domoor en voor de groepen 7 en 8 ‘De
geheime operatie’.
Kindertheater Deepdeep zal een muzikale voorstelling geven voor de groepen 1 t/m 4. In de
groepen 5 t/m 8 zal iemand vertellen over zijn "bijzondere beroep”. Ook zal er in de groepen 7
en 8 een voorleeswedstrijd gehouden worden.
We hopen met elkaar veel leesplezier te beleven tijdens de Kinderboekenweek!
Leeruniek
Gisteren hebben we als team een nascholing gevolgd om te kunnen werken met Leeruniek.
Naast ons administratiesysteem Parnassys zijn we dit schooljaar gestart met Leeruniek, om een
nog beter beeld te kunnen krijgen van waar onze kinderen staan in hun ontwikkeling en wat ze
van ons nodig hebben.
Op de startpagina van Leeruniek staat het als volgt verwoord: Leeruniek is hét centrale
dashboard waarin je altijd en overal actueel inzicht hebt in de ontwikkelingen op school-,
leerjaar-, groeps-, en leerlingniveau. Zo stem je tijdig en gericht het onderwijsaanbod af op ieders
behoefte, zonder onnodige administratie.

Schoolgids
De schoolgids kunt u vanaf volgende week vinden op de website. Wilt u de papieren versie
ontvangen? Laat het dan even weten door een mailtje te sturen.
De website zal binnenkort bijgewerkt worden.

Startgesprekken
Vanaf volgende week zijn er de startgesprekken. We zijn blij dat we u weer in de school kunnen
ontmoeten. We verzoeken u om voorafgaand aan het gesprek de gezondheidscheck te doen (zie
bijlage bij deze Nieuwsflits).
We hopen dat u goede, opbouwende startgesprekken heeft.

