Nieuwsbrief 2, 24 september 2021
Beste ouder(s) / verzorger(s),
De oudergesprekken zijn bijna allemaal achter de rug. Goed
om elkaar weer te zien en spreken in de school, een enkeling
via Meet. Voor de ouders van onze kleuters was het extra
speciaal om in de school te zijn en rond te kijken op de
nieuwe plek van hun kind!
Corona
De regels rondom Corona veranderen. Voor school betekent
dit dat bij 1 positief geteste leerling de klas niet meer in
quarantaine hoeft. Alleen de leerling zelf blijft thuis.
Bij meer besmettingen is er overleg met de GGD over
wat de gevolgen zijn voor de klas.

Doelen en dagprogramma groep 1-2

De afgelopen periode werd er een aantal keer naar klassen gemaild over een eventuele besmetting.
Hier gaat veel uitzoekwerk en contact met de GGD aan vooraf.
Het nieuws dat leerlingen eventueel thuis moeten blijven is voor niemand prettig.
Bedankt voor alle ‘sportieve’ reacties op de mail!
Ouders in de school
Vanaf 25 september worden de regels rondom Corona soepeler.
In de week na de herfstvakantie willen we jullie de mogelijkheid geven je kind weg te brengen in de
school. We vragen jullie tegen die tijd in te schrijven via Parro, zodat we gedoseerd groepen
volwassenen in de school ontvangen. Na deze week kiezen we ervoor de kinderen weer zelfstandig
de school in te laten gaan, onderstaande punten hebben we meegenomen in deze beslissing.
Allereerst: we krijgen helaas meer berichten binnen over besmettingen, dat is de reden waarom we op
dit moment voorzichtig blijven.
Daarnaast merken we dat als leerlingen naar binnen gaan zonder ouders/ verzorgers:
➢ Dat dit een positief effect heeft op de zelfstandigheid van onze leerlingen, zelf naar binnen
gaan doen ze erg goed!
➢ Het afscheid bij de jongere kinderen vaak soepeler verloopt.
➢ De lessen eerder kunnen starten.
➢ Er geen groepen volwassen dicht bij elkaar in de school zijn.
Tegelijkertijd is het erg fijn en goed ouders in de school te begroeten:
➢ Het is leuk en goed om als ouder mee te krijgen, met name bij de jongste kinderen, hoe je
kind de klas in gaat en op welke plek het zit.
➢ Het is goed de leerkracht(en) even te kunnen zien.
➢ Het zicht op welke ouder bij welk kind hoort is duidelijker zowel voor de leerkracht als de
andere ouders in de klas.
We blijven zoeken naar een vorm zodat we jullie regelmatig kunnen begroeten in de school. Zodra we
weten hoe we hier verder vorm aan gaan geven, horen jullie dit van ons.
Kinderboekenweek
Het thema dit jaar is “Worden wat je wil’
Lezen is belangrijk om mee te kunnen doen in de
maatschappij. Lezen is vaak leuk!
In de kinderboekenweek zetten we lezen centraal, we lezen
voor, kinderen lezen zelf en maken kennis met verschillende
kinderboeken.
Woensdag 6 oktober openen we de kinderboekenweek op
het plein. Hoe? Dat is nog een verrassing! Je ziet je juf of
meester van een andere kant...met een boek in de hand!

Dag van de leraar
5 oktober is er ‘De dag van de leraar’.
We zouden het leuk vinden als jullie als ouders/verzorgers op deze dag een duimpje
mailen naar de leerkracht(en) van jullie kind. Dit alles om onze leerkrachten in het
zonnetje te zetten deze dag!
Schoolfotograaf
28 september is de schoolfotograaf er. Onder schooltijd maken we de groepsfoto’s en de individuele
foto’s. Na schooltijd (14.30 tot 15.30) is er de mogelijkheid om een foto te laten maken met broertjes
en zusjes onder begeleiding van de eigen ouders of begeleider.
Contactouders
Gezien de korte lijntjes via Parro is een roep om hulp bij het organiseren van activiteiten makkelijk te
regelen door de eigen leerkracht. De contactouder of klassenouder is daardoor niet meer nodig.
Luizencontrole
We vragen jullie thuis te controleren.
Studiedagen
Vrijdag 1 oktober en maandag 4 oktober zijn studiedagen voor het
team.
De volgende onderwerpen staan op het programma:
Goed onderwijs
Vervolg scholing Expliciete Directe Instructie, dit is gericht op het geven
van uitstekende lessen waarbij de leerlingen betrokken en actief zijn in
de les.
Resultaten van onze leerlingen
Het centraal met elkaar bekijken, bespreken en analyseren van de
resultaten van onze leerlingen om het onderwijs zo goed mogelijk in te
richten en aan te scherpen.
Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen
Update in het optimaal gebruiken van ons leerlingvolgsysteem in
Parnassys.
Gevonden voorwerpen
We hebben op school een indrukwekkende verzameling ‘gevonden
voorwerpen’’. Volgende week leggen we de spullen op het plein. Kijk
gerust of er iets tussen zit wat (al enige tijd) kwijt was.
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Tip: Boer en burger brunch, 15 oktober Utrecht

