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Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 12. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Eerlijkheid duurt het langst”. 
 
 

2. Schoolfruit 
 

Deze week krijgende de leerlingen het volgende schoolfruit: 

Woensdag: rettich 

Donderdag: sinaasappel 

Vrijdag: waspeen 

Op de overige werkdagen van de week (maandag en dinsdag), verwachten wij dat u 

uw kind(eren) zelf een gezonde “pauzehap” meegeeft. 

De kinderen kunnen ook elke dag melk of karnemelk drinken. 

Ze moeten dan zelf een beker met deksel meenemen en even aan de leerkracht 

zeggen dat ze de beker willen vullen. 

 

3. Corona en afwezige collega’s, 

Zoals u alleen inmiddels weet, was er in groep Kikker de afgelopen week een kleine 

“Corona-uitbraak”: juf Marieke werd ziek en hetzelfde gold voor de in de genoemde 

groep aanwezige stagiaire en één leerling. 

Zoals het er nu uitziet, is het in groep Kikker bij deze drie gevallen gebleven. 

Ook in de overige groepen zijn er op dit momenteel geen grote zorgen. 
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Ook u zult gehoord hebben dat er in sommige scholen sprake is van grote Corona-

besmettingshaarden. Er wordt momenteel gezegd dat ongeveer 30 % van de 

basisschoolleerlingen Corona heeft of heeft gehad, 

Tot nu toe zijn in onze school slechts twee leerkrachten ziek door Corona geworden. 

Dat willen wij de komende tijd zo mogelijk zo houden. 

Daarom is het uitermate belangrijk dat we ons allemaal aan de elementaire Corona-

regels houden: 

 

- was je handen 

- houd 1 ½ meter afstand 

- hoest in je ellenboog 

- en het meest belangrijk: houd uw kind(eren) thuis bij klachten en laat uw kind(eren) 

zo nodig testen. 

In verband met de aangescherpte Corona-regels zullen wij de aanwezigheid van 

ouders/verzorgers in de school weer zo veel mogelijk beperken: erg ongastvrij, maar 

helaas weer noodzakelijk! 

Laten we hopen dat we op deze wijze het aantal besmettingen zo klein mogelijk 

kunnen houden. 

 

Inmiddels is duidelijk dat onze collega’s Anneke Kerkhoven en Marieke van der 

Zwan (beiden leerkracht van unit 1) deze week nog niet aanwezig zullen zijn. 

Gelukkig is het ons gelukt vervanging voor deze collega’s te regelen. 

Dit betekent dat de leerlingen van unit 1 deze week “gewoon” naar school kunnen 

komen. 

De week ziet er nu als volgt uit: 

dag Groep Floddertje Groep Kikker 

   

dinsdag Meester Jurgen Juf Anja 

woensdag Meester Jurgen Juf Anja 

donderdag Juf Mariëlle Juf Anja 

vrijdag Juf Mariëlle Meester Jurgen 

 

 

4. Leerjaar 8 VRIJ 

Zoals u allen weet, wordt de afwezigheid van onze collega Rebecca Boegheim 

(leerkracht unit 3) intern opgelost. 

Hierdoor moeten alle collega’s “een stapje harder lopen” en staan ook de 

directieleden (Micha en Hans) één of meer dagen voor de groep. 

Op donderdag 25 november a.s. is er voor de directieleden van de Unicoz-scholen 

een verplichte studiedag. 

Dit betekent dat Micha en ondergetekende bij deze studiedag aanwezig moeten zijn 

en dus niet voor de groep kunnen staan. 
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Dit wetend, hebben we naar vervanging gezocht, maar dat is (door de afwezigheid 

van invallers) niet volledig gelukt. 

Dit wetend, hebben we moeten besluiten een leerjaar VRIJ te geven. 

Dit betekent dat de leerlingen van leerjaar 8 op donderdag 25 november a.s. VRIJ 

zijn. 

Ouders/verzorgers die deze dag geen opvang voor hun kind hebben, kunnen dit aan 

ondergetekende melden: er zal dan voor opvang in de school gezorgd worden. 

 

5. Kort verslag studiedag d.d. 15 november jl. 

Maandag 15 november was er een studiedag voor alle leerkrachten van de school. 

Tijdens het ochtendprogramma hebben de leerkrachten in twee groepen met elkaar 

gesproken over de pedagogisch-didactische aanpak in de groepen tijdens een 

rekenles. Centrale vraag daarbij: Wat is nu een goede rekenles? 

Met elkaar zijn afspraken “opgehaald” en nieuwe afspraken gemaakt. 

Vanzelfsprekend kunnen deze afspraken ook van pas komen bij andere lessen in de 

groepen. 

Tijdens de middag hebben de leerkrachten een informatieve training gevolgd over 

het nieuw ingevoerde volgsysteem voor Sociaal Emotioneel leren “Zien!”. 

Dit programma is in de plaats gekomen van de “Scol-vragenlijst” die we jaren 

gebruikt hebben. 

“Zien! past heel erg goed bij de nieuwe methode voor Sociaal Emotioneel leren. 

Zoals eerder gemeld heet deze (nu in onze school gebruikte) methode “Kwink”. 

Zien! helpt ons bij het bevorderen van het sociaal-emotioneel functioneren van onze 
leerlingen en brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in 
kaart (door leerling vragenlijsten en observatielijsten), maar biedt ook concrete 
doelen, geeft handelingssuggesties weer en verwijst naar veel SEL-methoden en -
materialen (in ons geval is dat “Kwink”). Dit door observaties goed te analyseren. Op 
die manier worden leerkrachten geholpen bij het opstellen van een aanpak, zowel 
voor de groep als voor de leerling. 
T.z.t. zullen de uitkomsten van de observaties ook in het ontwikkelingsverslag 
opgenomen worden. 
 

6. Plantdag Tiny Forest 

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van de jaargroepen 6, 7 en 8 samen met 
leerlingen van onze buurschool “ons Tiny Forest” aangeplant. 
Een erg leuke activiteit. 
Het bosje bevindt zich vlak bij de perenboomgaard “Hof van Seghwaert”; leuk om 
daar eens even te gaan kijken. 
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7. De tienminuten gesprekken 

Volgende week zijn er weer tienminutengesprekken. 

Deze gesprekken zijn in leerjaar 1 tot en met 7 NIET verplicht. 

Voor leerjaar 8 telt dat deze WEL verplicht zijn. 

Vanaf vanmiddag Ca. 15 uur kunt u uw gesprek met de basisgroep leerkracht weer 

zelf inplannen. 

De gesprekken zullen wederom via TEAMS plaatsvinden. 

Ouders/verzorgers die toch graag een persoonlijk (fysiek) gesprek met de 

basisgroep leerkracht willen hebben, kunnen hiervoor een afspraak met de 

betreffende collega maken. 

Nog even voor de duidelijkheid: op dinsdag 30 november a.s. worden er géén 

gesprekken gehouden: er is dan een vergadering waarbij alle leerkrachten aanwezig 

moeten zijn. 

 

8. DE opa-oma-morgen 

De opa-oma-morgen die gepland stond op woensdag 8 december a.s. zal vanwege 

de Corona-situatie GEEN DOORGANG vinden. 

Wanneer de situatie dit toelaat, zullen wij in een later stadium trachten een nieuw 

datum te plannen 

 

9. De agenda voor de komende periode 

 

23 november 20.00 uur: MR-vergadering 

23 november Schoen zetten en Pietengym 

25 november Leerlingen leerjaar 8 zijn VRIJ 

26 november Ontwikkelingsverslag leerjaar 8 wordt meegegeven 

29 nov. t/m 3 dec 10-minutengesprekken: niet verplicht voor leerjaar 1 - 7; wél 
verplicht voor leerjaar 8 

3 december Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 

7 december 20.00 uur: OR-vergadering 

15 december Foute kersttruien-dag 

22 december ’s Avonds: Kerstviering 

23 december Kerstlunch. 
Donderdag om 15.00 uur start voor alle leerlingen de 
kerstvakantie. 
Deze duurt tot en met zondag 9 januari 2022 

10 januari 10.00 uur: Oliebollen en kinderchampagne 

12 januari Luiscontrole 

13 januari 20.00 uur: MR-vergadering 

17 januari Start Cito-periode (duurt tot uiterlijk 7 februari) 

20 januari Leerlingenraad 

2 februari Open morgen 

11 februari Unicoz onderwijsdag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 
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14 – 17 februari Voortgezet Onderwijs schoolkeuze-gesprekken voor de 
leerlingen van leerjaar 8 en hun ouders. Een uitnodiging volgt 
t.z.t 

18 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 1 t/m 7. 

21 – 25 februari Verplichte tienminutengesprekken voor de ouders/verzorgers 
van de leerlingen van leerjaar 1 – 7. 

25 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt t/m 
zondag 6 maart. 

  

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.      

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 

 


