NIEUWSBRIEF FEBRUARI

MAAND VAN DE FILOSOFIE EN MEER

Agenda
Week 7
Oudergesprekken
groep 1 t/m 7
Adviesgesprekken
groep 8

Februari: maand van de filosofie
In de maand februari gaan we met iedere groep een
aantal maal filosoferen. Filosoferen inspireert de kinderen
kritisch na te denken. De kinderen kunnen ervaringen en
gedachten uitwisselen, nieuwe ideeën krijgen en
gestimuleerd worden iets op een andere manier te
bekijken. Dit jaar gaan we aan de slag met “Denktekenen”.
Een spel met 45 tekenopdrachten voorzien van denkvragen
en uitspraken van andere kinderen, waarmee je verder
komt dan het woordenboekantwoord. Door met elkaar
ideeën uit te wisselen, ontstaat er een filosofisch gesprek.
Hier is een open instelling voor nodig die alleen bereikt kan
worden in een omgeving waarin de kinderen zich veilig en
vertrouwd voelen. Onze school voldoet aan deze
voorwaarden, dus er kan in februari met een gerust hart
worden gefilosofeerd.

7 februari
Activiteit i.s.m. de bibliotheek voor
groep 1/2 A en B
8 februari
Activiteit i.s.m. de bibliotheek voor
groep 1/2 C
14 februari
OR-vergadering; aanvang 20.00 uur
22 februari
Activiteit i.s.m. de bibliotheek voor
groep 7 en 8
Dineren op school
24 en 25 februari
Studiedagen personeel, alle
leerlingen vrij
26 februari t/m 6 maart
Voorjaarsvakantie
7 maart
Nieuwsbrief maart

De Nationale Voorleesdagen
Vorige week zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan en kreeg elke
groep als cadeautje een mooi, nieuw prentenboek/voorleesboek. Want er zal deze
maand extra veel voorgelezen worden!
Ouderwets voorlezen is en blijft nog altijd de beste manier om het lezen te
stimuleren. We adviseren u dan ook om iedere dag 15 minuten aan uw kind(eren)
voor te lezen. Voorlezen kan op ieder moment van de dag. Probeer wel hiervoor
de rust te nemen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen. Voorlezen is niet
alleen ontzettend gezellig en leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de
ontwikkeling van een kind. Voorlezen heeft tal van positieve effecten op zowel de
emotionele, cognitieve als sociale ontwikkeling van een kind. Hoe vroeger en
regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn.
Vanaf een leeftijd van drie maanden, kan je al samen met een baby in boeken
kijken, zaken benoemen en prenten bekijken. De rol van ouders speelt dus een
doorslaggevende rol.
Voorlezen
•
vergroot de woordenschat;
•
stimuleert de fantasie;
•
helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren;
•
daagt uit om zelf te lezen;
•
stimuleert het inlevingsvermogen;
•
vergroot de liefde voor boeken;
•
draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen;
Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind tevens
gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.

Comunicatie
Als aanvulling op het thema Communicatie komt mevr. Nanda van Heteren
medialessen geven aan groep 5 t/m 8.
• In groep 5 gaan de kinderen aan het werk met de programma’s van
Microsoft.
• Groep 6 krijgt voorlichting over de voor- en nadelen van social media en
gaat aan de slag met storytelling; de kracht van een verhaal vertellen.
• Groep 7 krijgt les in het schrijven van een artikel voor de krant. Mogelijk levert dit zelfs een artikel op dat
geschikt is om opgenomen te worden in de Kinderkrant van de Drechtsteden, die vanaf dit jaar ook in
Sliedrecht verschijnt.
• Voor groep 8 staat enkele lessen onderzoeksvaardigheden op het programma ter voorbereiding op hun
overgang volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs.

Wijziging Coronaprotocol.
Het quarantaineprotocol is dusdanig gewijzigd dat het niet meer nodig is dat hele klassen naar huis moeten
als er meer dan drie besmettingen in de groep zijn. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die in contact geweest
zijn met iemand die corona heeft, hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen naar school. Kinderen blijven wel
thuis als ze klachten hebben. Bij een negatieve (zelf)testuitslag mag uw kind weer naar school. Mocht u uw
kind niet willen testen dan mag uw kind weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.
Als er over langere termijn meerdere besmettingen in een klas zijn, doet de GGD een uitbraakonderzoek.
In dat geval kan de GGD nog wel een quarantaineadvies geven voor de hele klas. Als dit het geval is dan gaan
de kinderen de eerste dag aan de slag met hun thuiswerk, dit is schoolwerk dat redelijk zelfstandig gemaakt
kan worden. Vanaf dag 2 start het onderwijs op afstand. Dit houdt in dat er ook online lessen gegeven gaan
worden. Het lesprogramma wordt via de mail opgestuurd. Mocht de leerkracht van de groep die in
quarantaine geplaatst is, zelf te ziek zijn om online lessen te verzorgen, dan rest voor deze groep alleen het
thuiswerk. Als er een leerkracht ziek is, zonder dat de groep in quarantaine zit, doen we ons uiterste best om
voor vervanging te zorgen. Als dit niet lukt, moet deze groep ook thuisblijven en overschaken op thuiswerk.
Wel proberen we dan voor die ouders die zelf echt geen opvang voor hun kind kunnen regelen, noodopvang
te organiseren.
Maar het uitgangspunt blijft om zo lang mogelijk gewoon fysiek onderwijs te geven. Om onze school
verantwoord open te houden, is het van groot belang om de nog geldende algemene maatregelen zoals
desinfecteren, extra schoonmaken, afstand houden, ventileren en handen wassen, te hanteren. Leerlingen
van de groepen 6, 7 en 8 worden nog steeds dringend geadviseerd mondkapjes te dragen als zij zich door de
school bewegen. Dit geldt natuurlijk ook voor het personeel.
Wij hopen – door zoveel mogelijk met elkaar de voorzorgsmaatregelen en richtlijnen te blijven hanteren – de
besmettingen zo laag mogelijk te houden en rekenen hiervoor wederom op uw begrip en medewerking.
Oudergesprekken week 7
Het is nog steeds de bedoeling om in week 7 (vanaf maandag 14 januari)
online de oudergesprekken te organiseren. U wordt hier uiteraard tijdig voor
uitgenodigd. Wel lopen we tegen het probleem aan dat we, doordat er
groepen in quarantaine geplaatst zijn en/of er veel kinderen vanwege ziekte
afwezig waren, achterlopen op het schema van de toetsafnames. Mochten bij
uw kind (een deel van) de Cito-toetsen nog niet afgenomen zijn voor week 7,
houden we uw oudergesprek op een later tijdstip.
Parro
Inmiddels zijn we overgestapt van Klasbord naar Parro en mogelijk heeft u al
een eerste bericht ontvangen.
Maar Parro biedt meer mogelijkheden dan alleen berichtjes versturen. Zo kunt
u de absentie van uw kind(eren) doorgeven. Als u deze mogelijkheid aanklikt,
kunt u uit drie absentieredenen kiezen: afwezig vanwege ziekte, familieomstandigheden of doktersbezoek
(hieronder vallen ook tandarts, logopedist enz).Uw melding komt direct bij de leerkracht binnen en wordt
automatisch verwerkt in ons administratiesysteem.
Een andere mogelijkheid binnen Parro is, dat de privacy voorkeuren bewerkt kunnen worden. Deze privacy
voorkeuren staan nu ingesteld zoals u deze via het calamiteitenformulier aan ons doorgegeven heeft. Alleen
de optie “toestemming voor deelname aan onderzoeken” staat bij iedereen op nee. Wij adviseren u om deze
optie niet te veranderen. Als er een onderzoek, in welke vorm dan ook, afgenomen wordt, zullen wij u altijd
van tevoren informeren en vragen of u hier toestemming voor geeft.
U kunt bovendien met beide ouders individueel gekoppeld worden aan Parro. Mocht u daar in eerste
instantie niet voor hebben gekozen, maar dit op een later tijdstip alsnog willen wijzigen, dan kunt u dit aan de
leerkracht doorgeven. Elk van beide ouders heeft hiervoor een eigen e-mailadres nodig.

Dineren op school
Het “kerstdiner” dat vlak voor de kerstvakantie niet door kon gaan, gaan we
op dinsdag 22 februari inhalen. Het is de bedoeling dat alle kinderen deze dag
tussen de middag overblijven om met z’n allen te genieten van een heerlijk
pasta/pizza buffet.
Uiteraard coronaproof georganiseerd!
Aan het overblijven zijn deze dag geen kosten verbonden en de schooltijden
blijven verder ongewijzigd.
Studiedagen personeel
Op donderdag 24 en vrijdag 25 februari staan er twee studiedagen gepland
voor het personeel van onze school.
De kinderen zijn deze twee dagen, die vooraf gaan aan de voorjaarsvakantie,
vrij.
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