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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Wat een bijzondere start van het schooljaar hebben we achter de rug. Leerkrachten met klachten die
getest moeten worden, klassen waar meer dan 5 leerlingen afwezig waren, een leerling positief getest.
Met veel kunst- en vliegwerk hebben we alle groepen kunnen bemensen. Dank aan de collega’s die
ruilden van werkdag, extra werkten, de invalpool die toch nog een leerkracht beschikbaar bleek te
hebben.
Gelukkig hebben we velen van jullie echt kunnen ontmoeten bij de startgesprekken. Op veilige
afstand, maar in het belang van jullie kind, hebben we dit met elkaar mogelijk gemaakt.
Samen met jullie maken we er het beste van.
Komend weekeinde hebben de leerlingen vrijaf. Zoals gebruikelijk hebben we 2 studiedagen gepland
op vrijdag 25 september en maandag 28 september. De leerlingen zijn vrij. We wensen jullie een goed
lang weekend.

Groep 6 kreeg vandaag digitaal les. De uitslag van de coronatest van juf Jeanette kwam te
laat binnen. Vanuit haar huis in Leerdam kregen de leerlingen prima les. We vonden het een
mooie ervaring.
Studie2daagse: wat gaat het schoolteam leren?
Op de eerste studiedag gaan we aan de slag met EDI = expliciete directe instructie. We willen onze
instructievaardigheden updaten en verbeteren. In de afgelopen weken is juf Jorike samen met een
deskundige van Expertis (onderwijsadviseurs) op groepsbezoek geweest bij alle docenten. De
docenten hebben feedback op hun instructie gekregen. Op de studiedag gaan we met elkaar in op de
theorie achter EDI en maken we afspraken over de voortgang. We houden jullie op de hoogte.
Op de tweede studiedag neemt “Novilo, talentonderwijs in de praktijk” ons mee in het onderwijs voor
meer- en hoogbegaafde leerlingen. ’s Middags gaan we met onze eigen leerteams aan de slag. Dit
schooljaar willen we doelen geformuleerd op de volgende onderwerpen: “lezen”, “Schrijf onderwijs”,
het rapport aanpassen aan de actuele ontwikkelingen en de afstemming groep 1-2-3. Het beloven
boeiende dagen te worden. Daarnaast nemen we de ruimte elkaar te ontmoeten.

Zieke docenten: wat doen we?
Als er een docent klachten heeft of ziek is, hebben we met elkaar afgesproken dat we proberen:
1.Eerst te kijken of leerkrachten onderling kunnen ruilen of extra werken.
2.Vervolgens wordt PIO-invalpool ingezet
3.Vervolgens worden collega’s gevraagd om les te geven of digitaal onderwijs op school te
begeleiden voor groep 6 t/m 8.
4.Tot slot kan het zijn dat kinderen thuis moet blijven. We vangen kinderen op van ouders die
echt geen opvang kunnen regelen.
Corona regels blijven van kracht:
We zijn genoodzaakt het aantal ontmoetingen met jullie te beperken. Daar waar mogelijk, doen we
ons best om elkaar toch fysiek te ontmoeten:
 Geen ouders in de school bij brengen en halen. Houd het bezoek aan de school kort, blijf niet
te lang zwaaien en kom niet op het schoolplein als dat niet echt nodig is. Houd afstand tot
elkaar.
 De schoolfotograaf hebben we voor dit schooljaar afgezegd. Personen die niet het
onderwijskundig belang dienen, weren we van school.
 Afname Cito toetsen einde schooljaar zijn verplaatst naar begin oktober. Na de herfstvakantie
sturen we jullie de resultaten en bellen de leerkrachten jullie op als daar aanleiding toe is.
 De controle hoofdluis na elke vakantie vervalt voorlopig. We verzoeken jullie zelf regelmatig
jullie kind te controleren.

Dank jullie wel voor het massaal downloaden en gebruiken van PARRO, onze nieuwe communicatie
app. De leerkrachten vinden de app prettig om mee te werken. De startgesprekken zijn er mee
gepland. Let op: we zijn vanuit de AVG verplicht jullie te vragen om toestemming voor het plaatsen
van foto- en filmmateriaal van jullie kind. De “omgeving” van PARRO is veilig, maar we hebben
expliciet jullie akkoord nodig.
Overige nieuws
 Welkom bij de Gebedsgroep Wereldwijs: wist je dat er elke maand gebeden wordt voor
Wereldwijs? Vanaf 7 oktober bidden we weer op elke eerste woensdag van de maand bij een
van onze moeders thuis. We houden ons aan de voorgeschreven corona maatregelen. Bij 6
(volwassen) aanmeldingen is het gebedsmoment vol voor die maand. Je kleintjes die nog
jonger zijn dan 4 jaar zijn van harte welkom. We danken God voor Zijn aanwezigheid in de
kinderen en in de school en we bidden voor hen, voor het personeel en voor alles wat er zoal
speelt op een basisschool! Meld je aan via bidden4wereldwijs@gmail.com, ook als je eens
per maand de gebedslijst wilt ontvangen.
Informatie: Amber Bouw-Hill bidden4wereldwijs@gmail.com
 De WOC en de MR starten komende weken op. Voor de WOC zullen veel activiteiten niet of
nauwelijks plaats vinden. De aankomst van de Sint zal zeer voorzichtig zijn, de kerstviering
beperkt. We gaan er binnenkort met elkaar over nadenken.
 De Kinderboekenweek gaat op Wereldwijs donderdag van start. Thema is “En toen…”.
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis
tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over
ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het
verleden door het lezen van boeken! Tip: lees thuis ook (voor). Niet van een beeldscherm,
maar pak een boek.
 Dinsdag 29 september houden we een geplande ontruimingsoefening. De leerkrachten
bereiden de leerlingen erop voor: geluid alarm, rustig lokaal verlaten, looproute uit school,
verzamelpunt buiten. In maart houden we een onverwachte oefening.
 Groep 7 is druk in de schooltuin. Samen met vader Pim Nusselder zijn de aardappels gerooid
en zijn er diverse groenten gezaaid. Het is een feestje om de leerlingen bezig te zien.
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