21 Januari 2021
Voorschools aanbod
Ook de voorschoolmedewerkers zijn in de thuiswerkperiode actief met thuiswerkopdrachten en filmpjes.
Wekelijks ontvangen ook de peuters een pakketje met materialen die gebruikt kunnen worden om thuis werkjes
te maken. De ouders halen de pakketjes op bij school.
Verlenging lock-down
Landelijk is de lock-down verlengd voor het basisonderwijs. Het is afwachten hoe de ontwikkelingen m.b.t. het
Covid-19 virus gaan verlopen en welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de gevolgen van het
virus niet meer te handelen zijn. Er wordt van iedereen gevraagd zich aan de maatregelen te houden. Het is
belangrijk respect te hebben voor elkaars mening en voor de maatregelen die er worden genomen. Dit ter
bescherming van ieder individu, de samenleving en de maatschappij. Volwassen mensen zijn het voorbeeld voor
kinderen. We zien hoe goed we in staat zijn om samen creatief en goed met de situatie om te gaan. Er worden
afspraken gemaakt als het even niet gaat en dat is goed. Leerkrachten vangen leerlingen op als het thuis even
iets minder gaat. Dit gebeurt in goed overleg. Een aantal leerkrachten brengt een thuisbezoekje. We helpen
elkaar en zijn er voor elkaar. We weten elkaar te vinden en hier kunnen we trots op zijn!

Gebruik noodopvang
Dagelijks zijn er leerlingen op school. We overleggen met ouders wanneer het echt niet gaat thuis. Onze
leerkrachten vangen deze leerlingen, na overleg op. Zo helpen we de leerlingen en de ouders. In school gaat het
goed, leerkrachten nemen instructiefilmpjes op, zijn online met hun groep en bereiden huiswerk voor.
Daarnaast zijn ze volop bereikbaar onder lestijd voor leerlingen als er vragen zijn. Ze hebben contact met ouders
en leerlingen en zorgen ervoor dat er contact is en blijft. Communicatie is van belang, vragen stellen aan elkaar
als je het even niet weet. Dit geldt voor iedereen. Leerlingen groeien nu ook, door de leerkracht te vragen als ze
er even niet uitkomen. Het is anders dan in de klas. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze kijken, lezen, online
zijn en vragen wanneer ze er niet uitkomen. Voor sommige leerlingen kan dit soms best lastig zijn. We proberen
ze te stimuleren om dit toch te doen en vervolgens laten ervaren dat vragen niet eng is. Door te vragen krijg je
hulp en kom je verder. We helpen ze mee! Door het durven vragen groeien ze in hun zelfvertrouwen en
eigenaarschap op leren. Hier willen we voor gaan met z’n allen. Samen komen we hierdoor en zullen we van
deze periode ook weer leren.
Juf Alja jarig
Dinsdag 26 januari is juf Alja jarig. We feliciteren haar van harte en wensen haar alvast een fijne verjaardag!
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Les HVO/GVO
De godsdienst juf en de juf voor humanistische vorming binnen onze organisatie hebben samen lessen
ontworpen voor leerlingen. Normaliter geven ze les op een aantal scholen, dit kan nu niet. Graag dragen ze bij
aan het onderwijs. Dit doen ze door hun lessen digitaal vorm te geven op een leuke manier. Leerkrachten van de
bovenbouw zetten deze lessen klaar in Classroom.
MR
Donderdag 28 januari vergadert de MR. Vergaderpunten zijn het onder andere het leerlingaantal en start
formatieproces 2021-2022. Ontwikkelingen, online onderwijs en arbo voorwaarden. Marcel Beek start als ouder
binnen de MR. We wensen hem een goede en coöperatieve tijd binnen de MR.
IVN neemt leerlingen via online website en lessen mee naar buiten..
Speciaal voor ouders en vooral thuiszittende kinderen heeft het IVN in het kader van de Nationale Buitenlesdag
buitenlessen voor thuis ontwikkeld. Deze staan gratis ter beschikking in de buitenles databank. Ga naar de
databank, kies bij 'Vak' voor 'Thuisopdracht' en leerlingen kunnen los op https://buitenlesdag.nl/buitenlessen/ !
Nationale voorleesdagen
De nationale voorleesdagen zijn van woensdag 20 januari t/m zaterdag 30 januari. Aandacht voor voorlezen…
om het leesplezier van kinderen te laten groeien, is voorlezen een geweldig middel om het leesplezier te
ontwikkelen en te krijgen.
Het Prentenboek van het Jaar 2021 verschijnt in een speciale mini-editie. Deze mini-editie is vanaf 20 januari tot
en met 30 januari 2021 verkrijgbaar bij de boekhandel…

Een aantal boeken zijn geselecteerd ter promotie voor het voorlezen:
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De Prentenboek Top 10 voor De Nationale Voorleesdagen 2021











Voorleestips:
Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of overdag samen een
prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief
effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit speciale
kwartiertje te halen.
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Een boek kiezen
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Voorleesrituelen
Voorlezen met stemmetjes
Te moeilijk of niet?
Voorspel samen het verhaal
Moeilijke woorden
Laat uw kind vertellen
Voorbereiding op het voorlezen
Op de website van de nationale voorleesdagen onder het kopje ‘aan de slag’ staan leuke opdrachten en filmpjes
voor leerlingen. https://www.nationalevoorleesdagen.nl/aan-de-slag/
Boekjes voor de leerlingen van groep 1 en 2
De oudercommissie schenkt de leerlingen van groep 1 en 2 een boekje in het kader van de Voorleesdagen. We
hopen hiermee een extra impuls te geven om de jonge leerlingen voor te lezen. We wensen ouders en
leerlingen samen veel leesplezier!

Formatie
Binnen de organisatie worden de voorbereidingen getroffen voor de formatie van het komende jaar. Dit
betekent dat leerlingaantallen per school worden bekeken en dat aan de hand daarvan de formatie per school
wordt toebedeeld.
Stroomschema
In de bijlage vindt u een stroomschema kinderen met verkoudheidsklachten.
Oud papier 2021
In de bijlage vindt u de lijst voor het oud papier halen. Laura heeft de verdeling zo goed mogelijk gemaakt.
Samen zorgen we voor het ophalen van het oud papier in Valthermond en de bijdrage die we hiervoor
ontvangen voor onze leerlingen. Ouders, bedankt voor jullie gezamenlijke inzet!
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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