Nieuwsbrief

25 september 2020

Jarigen van de week
In de komende weken zijn Mirthe uit groep 3-4, Danilla uit groep 6-7 en Ysanne
uit groep 8 jarig. Wij wensen jullie een heel gezellige dag toe! Alvast van harte
gefeliciteerd!
Bijbelsonderwijs
Het thema ‘Onderzoeken’ staat de komende weken centraal bij Trefwoord. Grote
mensen doen wetenschappelijk onderzoek om te weten waarom de wereld is zoals
die is. Kleine kinderen halen het mooiste speelgoed uit elkaar om te zien hoe het in
elkaar zit. Onderzoeken zit in ons DNA. Die onderzoekende houding kan heel nuttig
en zelfs noodzakelijk zijn. Zonder onderzoek is het bijvoorbeeld moeilijk voor een
arts om een diagnose te stellen. En dan wordt de keuze voor een juiste behandeling
helemaal een lastige opgave. Onze samenleving geeft miljarden uit aan onderzoek,
omdat het iets oplevert. Betere medicijnen, snellere computers, nog zuiniger
wonen. In dit thema ontdekken de kinderen niet alleen hoe, waar en wanneer
mensen op onderzoek uitgaan, maar vooral wat de zin daarvan kan zijn.
In het Bijbelboek Numeri stuurt Mozes twaalf mannen op onderzoek uit: ‘Is Kanaän
werkelijk het Beloofde Land? Zijn we er veilig? Heeft het volk er een toekomst? Het onderzoek blijkt
een avontuurlijke onderneming.
Schoolontwikkeling
Tijdens onze laatste bouwvergadering hebben wij het met het team gehad over ons
topografieonderwijs. Petra Oldenbeuving heeft eerder onderzoek gedaan
naar effectief topografieonderwijs en heeft ons in de uitkomst van haar
onderzoek meegenomen. Eerder was het zo dat Nederland in groep 6
werd aangeboden, Europa in groep 7 en de Werelddelen in groep 8. Bij
dit aanbod worden de belangrijkste plekken niet vaak genoeg herhaald
en zal het niet beklijven. Het is belangrijk dat kinderen globaal de
belangrijkste plekken van de wereld weten. Wij hanteren hierbij de CITO
100 voor Nederland, de CITO 100 voor Europa en de CITO 100 voor de
Wereld. Wij hebben als team besloten dat wij in groep 6 Nederland en
de Werelddelen aanbieden. In groep 7 komt er een herhaling van
Nederland en de Werelddelen. De topografie van Europa krijgt groep 7
nieuw aangeboden. Groep 8 herhaalt een gedeelte van de topografie van
Nederland, Europa en de Werelddelen. Zij krijgen de topografie van de wereld nieuw aangeboden.
De atlas zal regelmatig gebruikt worden en de leerkrachten zullen vaker plaatsen, die genoemd worden
gedurende de dag, laten zien op de (digitale)kaart. Door op deze manier te gaan werken levert
topografieonderwijs meer wereldbeeld op.
Meester Jeroen
Meester Jeroen heeft onverwachts een andere baan gekregen. Dit betekent
dat meester Thomas ook op de maandag de gymnastieklessen voor zijn
rekening zal gaan nemen. Dit start komende maandag 28 september. Wij
wensen Jeroen veel plezier op zijn nieuwe werkplek toe.
Meester Joop
Meester Joop heeft woensdag 30 september zijn laatste werkdag. Vanaf 1
oktober is meester Joop met pensioen. Na meer dan 40 jaar in het onderwijs
gewerkt te hebben, sluit meester Joop zijn carrière bij de TaalklAssen af.
Meester Joop, geniet van jouw pensioen. Wij gaan jou zeker missen!
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Citotoetsen
De afgelopen weken hebben de kinderen de Citotoetsen van rekenen, spelling,
lezen op snelheid en begrijpend lezen gemaakt. Aan de hand van deze scores
kunnen wij kijken wat het thuisonderwijs van vorig schooljaar met de kinderen
heeft gedaan. Zijn zij op niveau gebleven, vooruitgegaan of is er een achterstand
ontstaan? Aan de hand van deze gegevens wordt er gekeken wat de kinderen
nodig hebben. Bij de overheid is een subsidie aangevraagd voor het extra
begeleiden van kinderen, die een achterstand hebben opgelopen.
De uitslag van de Citotoetsen kunt u krijgen tijdens het spreekuur, die gepland
staat in week 43. Zo kan er meteen uitleg gegeven worden over de
grafieken/uitslagen en kunt u gelijk met uw vragen bij ons terecht. Het volgende
spreekuur staat direct na de herfstvakantie ingepland. Intekenen kan de week voor de herfstvakantie.
Nieuwe richtlijnen verkoudheid bij kinderen
Het RIVM heeft de richtlijnen, met betrekking tot verkoudheid bij kinderen en wel of niet naar school of
kinderopvang mogen, aangepast. Deze aanpassing is afgelopen maandag 21 september in gegaan.
Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt:
Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid,
niezen of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de
kinderopvang of naar de basisschool. Uw kind of kinderen hoeven dan niet
getest te worden op Corona.
Heeft uw kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals
koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel)hoesten, dan moet hij of zij
thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Uw kind hoeft dan niet getest te
worden op Corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts/GGD.
Daarnaast mogen kinderen ook niet naar de opvang of school als zij in nauw contact zijn geweest met
iemand die Corona heeft of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Als iemand in
het huishouden positief getest is op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis.
Mocht u meer informatie willen over de vernieuwde maatregelen, ga dan naar de site van het RIVM. De
nieuwe beslisboom vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
Trakteren
Bij verjaardagen hoort natuurlijk een traktatie. De traktatie moet wel een individuele voorverpakte
traktatie zijn. Het mag op dit moment geen eigen gemaakte traktatie zijn. Dit ook in verband met de
hygiëne m.b.t. het Coronavirus. Dit geldt voor zowel de leerling- als de leerkrachttraktaties.
Ouderbijdrage 2020/2021
Ieder schooljaar proberen we als ouderraad samen met de
leerkrachten en hulpouders diverse activiteiten te organiseren voor
uw kind(eren). U kunt hierbij denken aan Sinterklaascadeaus,
inhuren van Sint en zijn Pieten, Kerstfeest, Pasen, schoolreisjes,
kamp groep 8 en de musical van groep 8.
Om dit alles te kunnen bekostigen vragen we van u als ouder een
financiële bijdrage van €40,00 per kind / per jaar. Voor de meeste
kinderen is door u als ouder een machtiging afgegeven zodat we 4
x per jaar een bedrag van €10,00 mogen innen. De eerste termijn zal omstreeks 1 oktober van uw
rekening worden afgeschreven. Mocht u geen machtiging hebben afgegeven, of wij kunnen het bedrag
ondanks de machtiging toch niet innen, dan krijgt u van ons een brief met daarin het verzoek de
ouderbijdrage zelf over te boeken. Mocht u, om wat voor reden dan ook, financieel niet in staat zijn de
ouderbijdrage te betalen, dan kunt u hierover contact opnemen met de directie van onze school, Petra
Oldenbeuving. Zij kan u mogelijk helpen bij het vinden van een oplossing hiervoor.
Namens de Ouderraad,
Monique Oudman (Voorzitter)
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Studiemiddag
Dinsdag 29 september staat onze eerste studiemiddag gepland. De kinderen zijn op
deze dag om 12.15 uur vrij. Deze middag zal in het teken staan van Beeldende
Vorming. Zo wordt er o.a. gekeken naar het opzetten van een concrete doorgaande
lijn op het gebied van het gebruik van verschillende materiaalsoorten.
Boekenbeer
Wij zijn blij dat de afgelopen weken de Boekenbeer voor de groepen 1 t/m 4 weer is
begonnen. Vanaf dit schooljaar is de boekenbeer op dinsdagmorgen. Dit betekent,
dat de kinderen op dinsdag hun boek weer mee naar school moeten nemen, zodat
deze omgeruild kan worden.
Dag van de medewerkers
Op dinsdag 29 september vieren wij de dag van de medewerkers. Op deze dag
worden zowel de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang als alle medewerkers van het
onderwijs in het zonnetje gezet. Alle personeelsleden van ons kindcentrum doen elke dag weer hun
uiterste best om uw kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Hiervoor worden zij op deze dag
extra in het zonnetje gezet.
Uitstapjes
Wij zijn met het team voor het komende schooljaar aan het kijken welke uitstapjes er eventueel toch
gemaakt kunnen worden. Er wordt hierbij rekening gehouden met de huidige Corona-maatregelen.
Wanneer er een uitstapje gepland wordt, dan brengt de groepsleerkracht u via Mijn School op de
hoogte. Mocht het zo zijn dat u vanwege Corona gerelateerde redenen liever niet heeft dat uw kind of
kinderen mee gaan, dan kunt u dit aangeven bij de betreffende leerkracht. Wij gaan dan graag met u
in gesprek. Uw kind kan dan eventueel op school blijven met een vervangend aanbod.
Schoolfruit
Wij zijn blij te kunnen melden, dat wij weer zijn ingeloot voor het EU-programma
Schoolfruit. Vanaf week 46 t/m week 15 zullen wij weer 3 keer in de week (op
woensdag-donderdag-vrijdag) verschillende soorten groente en fruit ontvangen!
De kinderen hoeven op deze dagen geen fruit (wel drinken) mee te nemen voor
10.00 uur.
Kinderboekenweek
Op woensdag 30 september begint de Kinderboekenweek met het thema: ‘En Toen’.
Onze onderwijsassistenten Hilda en Tea gaan elke groep bij langs om de Kinderboekenweek te openen
door verkleed als twee mensen van vroeger een klein toneelstukje op te voeren.
Tijdens de Kinderboekenweek zal er veel worden voorgelezen, zowel door de leerkracht als door de
leerlingen met een heuse voorleeswedstrijd. De beste voorlezer van elke groep mag gaan voorlezen bij
de kleuters. Tijdens het thema ‘En Toen’ gaan we met de kinderen terug in de tijd en op onderzoek uit.
Wij zijn benieuwd wat we allemaal gaan tegenkomen met elkaar!
Ontruimingsoefening
Op 6 oktober houden wij onze eerste ontruimingsoefening van dit schooljaar. De kinderen zullen hier
door hun leerkracht van op de hoogte gesteld worden. Er wordt uitgelegd wat de kinderen moeten
doen, zodra het alarm af gaat. Dit wordt ook samen geoefend. Later in het schooljaar wordt er een
oefening gehouden waar de kinderen niks vanaf weten.
Stagiaires
Ook dit schooljaar hebben wij verschillende studenten bij ons op school, die stage
komen lopen. Niet alle studenten doen de opleiding om leerkracht te worden. In de
komende nieuwsbrieven stellen zij zich aan u voor.
Mijn naam is Nienke Wibbelink. Ik ben 22 jaar en woon in Assen. Ik ben nu vierdejaars
student bij het HBO Windesheim in Zwolle en doe de opleiding Pedagogisch
Management Kind en Educatie. Ik woon in Assen en loop sinds september stage op
Kindcentrum De Lichtbaak. De stageperiode voor mij is dit schooljaar iedere week van
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maandag t/m woensdag. Ik word begeleid door de ib’er van de taalklassen en zal haar bij haar taken
ondersteunen en daarnaast mijn opdrachten voor school uitwerken.
Agenda
29 sept

Studiemiddag, kinderen vrij om 12.15 uur

30 sept

Start Kinderboekenweek

9 okt

Nieuwsbrief

Week 41

Intekenen spreekuur

12-16 okt

Herfstvakantie

Week 43

Spreekuur

29 okt

Studiemiddag, kinderen vrij om 12.15 uur

30 okt

Nieuwsbrief
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