Nieuwsbrief
18 december 2020
Goedemiddag,
Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van 2020. Vorige week had ik nog niet kunnen bedenken dat ik
deze zou schrijven vanuit een lege school. Wederom een schoolsluiting en opnieuw moesten we erg
snel schakelen om alles voor het thuisonderwijs gereed te maken. Na de eerste teleurstelling, zijn de
schouders er weer onder gezet en is het ons weer gelukt!! Ik ben trots op de veerkracht van een
ieder!
De pandemie heeft vrijwel het hele jaar veel invloed gehad en bepaalt nog steeds een groot gedeelte
van ons leven. Ook al hadden we het graag anders gezien, we moeten nog even volhouden.
Terugkijkend op dit bijzondere jaar, kunnen we trots zijn op onszelf
en op elkaar!! Samen met kinderen, ouders en het team hebben we
alles gedaan om het onderwijs zo goed als mogelijk door te laten
gaan. Dank jullie wel!! Samen zijn we sterk!
Ik wens jullie, mede namens het team, fijne, gezellige en
ontspannen feestdagen toe en een goed 2021.
Hou vol en blijf gezond!! Geniet van wat wel kan!
Vooralsnog gaan we ervan uit dat we elkaar weer gaan zien op 18 januari 2021.
Kim van den Berg

Onderwijs op afstand
Evenals in het voorjaar willen we de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk door laten gaan. We
richten ons op de basisvakken, taal, technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen.
Er wordt weer gewerkt met de bij jullie bekende dagplanning, zodat overzichtelijk is wat er op een
dag van kinderen wordt verwacht. Dagelijks is er een instructiemoment ingepland via Teams voor de
groepen 3 t/m 8. Daarnaast is de leerkracht beschikbaar voor vragen. Via de leerkracht ontvangen
jullie de exacte tijden waarop we verwachten dat kinderen aanwezig zijn in Teams.
Voor de kleuters hebben we op basis van onze visie andere keuzes gemaakt. Jonge kinderen leren
door (buiten) spelen, ontdekken en ervaren, spelletjes spelen etc. De leerkrachten van de
onderbouw delen dan ook wekelijks activiteiten/spelletjes voor thuis, die passen bij de ontwikkeling
van jonge kinderen.

Naast ons enthousiasme over het gebruik van Teams in deze
periode, is er ook een aandachtspunt.
Deze app geeft ook mogelijkheden voor kinderen om onderling
contact te hebben. Dat betekent wel dat kinderen al op jongere
leeftijd ook met de chatfunctie in aanraking komen. Het is
belangrijk om kinderen goed te begeleiden in hoe ze dat doen.
Voordat ze een berichtje versturen, is het belangrijk dat ze
nadenken over hoe het bij een ander over kan komen. Deze
afbeelding kan jullie wellicht helpen om dit te bespreken. Wij
zullen dat ook doen! Steekproefsgewijs zullen we ook bekijken
wat er via de chat besproken wordt en geven kinderen hier
feedback op. Het zou fijn zijn als jullie dat ook willen doen.

Kwink
In verband met de lockdown bieden de makers van Kwink tijdelijk
materiaal aan om thuis spelenderwijs aan de slag te gaan met het
sociaal emotioneel leren. Via onderstaande link zijn leuke spellen en
activiteiten te vinden die je met je kind of met het hele gezin kunt
uitvoeren.
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/kwink-voor-thuis/
In de bijlage bij deze nieuwsbrief wordt de koelkastposter meegestuurd, met een spel gericht op de
kwaliteiten van een ieder. Erg waardevol om samen te spelen!

Kerstlunch
De foto’s van de gezellige kerstlunch zijn geplaatst in het fotoalbum op de website.

Logopedie en dyslexiebehandelingen
De logopedische behandelingen zullen tijdens de schoolsluiting online worden voortgezet. Evenals de
dyslexiebehandelingen. Betreffende ouders en kinderen ontvangen hierover bericht.

Vanuit de OR
Namens de OR willen we iedereen bedanken voor de complimenten die we hebben mogen
ontvangen over de kerstlunch.
We wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en liefdevol 2021 toe.

Lezen in de vakantie
Het is kerstvakantie! Even alle drukte achter je laten en misschien wel
samen met een stapel boeken wegkruipen op de bank.
Elke dag (voor)lezen… We kunnen het niet genoeg herhalen…Het is erg
belangrijk voor de leesontwikkeling van kinderen: dagelijks 15 minuten
lezen/voorlezen. Ook in de vakantie.

Nieuw op de website
Er zijn geen berichten op de website geplaatst.

18 december 2020 Start kerstvakantie
4 januari 2021
Start onderwijs op afstand
Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken
aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze
vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

