Nieuwsbrief 1 schooljaar 2020/2021
14-08-2020

Info:
Het zit er voor ons weer op. De vakantie voorbij en we mogen weer starten. Afgelopen week zijn we
samen al volop bezig geweest om ons voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Natuurlijk wel even
wennen maar ook wel mooi om de draad weer op te pakken. Een nieuwe start, een aantal nieuwe
collega’s, een Lio-stagiaire die al meteen mee komt draaien ….. Dit alles geeft ook weer nieuwe
impulsen. Woensdag hebben we met het team een prachtige start dag gehad met als thema “de
mens achter de collega” .
Natuurlijk hebben we steeds berichtgeving gevolgd en duidelijk is dat we Corona nog niet kwijt zijn.
Ondanks de impact die dit op allerlei schoolzaken heeft blijven we positief vooruit kijken.
We hopen op een heel goed schooljaar en wensen de kinderen al vast heel veel succes.
Zoals we in de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar hebben beloofd sturen wij u hierbij een
nieuwsbrief met de nieuwste info.

Startmededelingen:
Dat er toch nog wel het een en ander georganiseerd moet worden is logisch. Daarom de volgende
mededelingen m.b.t. dit nieuwe schooljaar
o

o
o
o
o
o
o
o

Protocol: Zoals in de laatste nieuwsbrief beschreven blijven we in grote lijnen vasthouden
aan ons laatste protocol. Belangrijkste onderdelen daarin waren
- Nog steeds geen ouders op plein en in de school
- Kinderen worden bij het hek afgezet en de leerkrachten zorgen er voor dat ze daar
opgevangen worden. Wel onderwijskundige medewerkers (Jaap/Begeleiders)
Voor maandag geldt dat de leerkrachten allemaal op het plein aanwezig zullen zijn zodat
contact (op de juiste afstand) toch nog mogelijk is
Om bovenstaande redenen zullen we dan ook geen startochtend/koffieochtend voor ouders
organiseren.
Groep 7 wordt ook op het plein opgevangen en gaan samen met hun leerkracht naar het
lokaal bij de Maximaschool.
We zullen binnenkort met een aangepast/nieuw protocol komen.
We hebben een aantal nieuwe leerkrachten en deze zullen zich wel even voorstellen in de
groepen. Net als onze onderwijsassistent en student.
Aanstaande maandag vervallen onze gymlessen. Woensdag worden de eerste gymlessen
gegeven door Sjorick onze vakleerkracht.
Er staan ion de 3e week a kennismakingsgesprekken gepland. Hoe we dit invullen hoort u nog
van ons. Hetzelfde geldt voor de informatieavonden.

Formatie
-

In de onderbouw hebben we een nieuwe onderwijsassistent Leonie Ruiter.
Hedwig Oord zal zoveel mogelijk assisteren in de bovenbouw
Onze vakleerkrachten gaan op een iets andere manier werken. Ze worden voor de groepen
1x per 2 week ingeroosterd (4 groepen per dag) en krijgen hierdoor iets meer tijd om meer
en beter om te kunnen gaan met niveauverschillen. De leerkracht zal ook meer betrokken
zijn bij deze lessen.

-

Naast onze Lio-student hebben zich meer studenten aangemeld. We informeren u hier t.z.t.
nog over.

Huisvesting:
Voor onze groep 7 is er een lokaal ingericht in de Máximaschool. Fijn dat we daar terecht kunnen.
Natuurlijk hopen we op een zo snel mogelijke oplossing om toch weer onder 1 dak te kunnen.

Circuit:
Komende vrijdag starten we weer met het circuit.
Dit jaar zullen we het wat anders doen dan de afgelopen jaren.
De leerlingen mogen uit 5 vakken 2 vakken gaan kiezen die ze een blok van 4 weken gaan volgen.
Na 4 weken veranderen een aantal vakken en zullen leerlingen weer een keuze mogen maken.
Een circuit dag bestaat uit twee rondes en de lessen duren 1 ½ uur.
Er is dus minder wisseling op een dag en de leerlingen hebben invloed op de vakken die ze volgen.
Met het wisselende programma proberen we ook te voldoen aan de behoeftes van alle kinderen.
Het eerste blok is er voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) de keuze uit: Schaken, Pittige Plustorens
(beide verplicht), Geschiedenis, Grieks en het grote vooruitwerk lab.
Voor de onderbouw (groep 1t/m 4) volgende vakken: Techniek, muziek en filosofie
De nadruk bij het circuit ligt vooral op: leren ,leren, doorzetten, leren plannen,
presentatievaardigheden, mindset en het omgaan met frustratie.
De lessen zullen gegeven worden vanuit de hogere orde denkvaardigheden van de Taxonomie van
Bloom.

Planning:
Hieronder nogmaals de planning voor augustus en september:
Dag/week
Datum Activiteit
Activiteit
Maandag
17 aug Eerste schooldag*
Dinsdag
25 aug 15.30 MR vergadering
Week 36
31/8 t/m 3/9 Kennismakingsgesprekken
Maandag
7 sept 15.00 Aannamecommissie
Week 38
14 t/m 18 sept CITO Toetsen
Donderdag
17 sept Schoolreis (ovb) groep 1 t/m 7
Week 39
21 t/m 25 sept Cito Toetsen
Woensdag
23 sept GMR vergadering
Dinsdag
29 sept Techniek Theater groep 7-8a
Woensdag
30 sept Techniek Theater groep 7-8b
Start Kinderboekenweek
* U krijgt zoals al benoemd nog info over de afspraken m.b.t. ons nieuwe protocol wel/niet ouders in
school, wel/niet een koffieochtend met ouders enz. Deze info staat in de eerste nieuwsbrief van het
schooljaar die op vrijdag 14 augustus verstuurd wordt.
Geel gearceerde dagen zijn nog onduidelijk hoe die ingevuld worden

