NIEUWSBRIEF
oktober 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
Thema’s oktober
Op maandag 5 oktober zijn we begonnen met de Kinderboekenweek en werken wij rondom het
thema ‘En toen...?’
Na de herfstvakantie gaat de gehele school beginnen met het werken rondom het thema vroeger en
nu. Hierbij is een onderverdeling in onderwerpen gemaakt; benedenbouw 1 gaat werken over ridders
en kastelen, benedenbouw 2 gaat werken over de prehistorie en bovenbouw 1 en 2 gaan werken
over de Gouden Eeuw.

Huisbezoeken
Officieel vinden tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie de huisbezoeken plaats. Helaas is het in
deze tijd met Corona niet verantwoord om bij u op huisbezoek te komen.
Om toch een contactmoment met ouders/verzorgers en leerkracht te laten plaatsvinden, hebben we
hiervoor een alternatieve vorm gevonden. De leerkracht maakt binnenkort via Social schools met u
een afspraak voor een gesprek via teams of telefonisch. Voorafgaand aan dit gesprek sturen wij u
een formulier om in te vullen over uw kind. Dit formulier is onderdeel van het gesprek, zorg dat u het
vooraf heeft ingevuld zodat de leerkracht hierover met u in gesprek kan gaan.
Op deze manier hopen we een contactmoment te creëren waarin ruimte is voor inbreng vanuit de
leerkracht maar zeker ook vanuit de ouders.
Europees programma voor schoolfruit en groente
Ook dit jaar konden wij ons aanmelden voor het schoolfruit en groente
programma en dat hebben wij gedaan. We hebben geluk want wij mogen er
nu weer gebruik van gaan maken. Dit betekent dat er drie keer per week
fruit en groente bij ons op school wordt geleverd. De dagen waarop dit fruit
komt krijgt u eind oktober van ons te horen. Het start officieel in de week
van 9 november. Wordt vervolgd...
Corona protocol
Sinds 28 september is er weer een nieuw protocol gemaakt voor scholen. Hieronder de
veranderingen voor de komende periode:
• Per 22 september is er een nieuwe beslisboom ontstaan (zie bijlage), wilt u deze doorlopen als
uw kind klachten heeft? Aan de hand van deze beslisboom kunt u zelf zien of uw zoon/dochter
wel of niet naar school kan. Mocht u hierover toch nog twijfelen neem dan contact op met één van
de teamleiders Rogier Bekkenutte of Iris Kooi.
• Personeel binnen de school moet sneller na de schooltijd van leerlingen naar huis. Dit betekent
voor u als ouder dat de leerkrachten niet altijd telefonisch bereikbaar zijn na schooltijd. Wilt u een
belafspraak, zorg dan dat u dit via Social schools aangeeft aan de leerkracht dan kan hij/zij hier
rekening mee houden.
• We vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van Social schools voor vragen/opmerkingen. Zo
kunnen de leerkrachten na schooltijd vanuit huis werken en in hun werktijd antwoord geven op uw
vragen/opmerkingen.
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Nationaal schoolontbijt 3 november
Onze school doet ook dit jaar weer mee aan het Nationaal schoolontbijt op
dinsdag 3 november. Hierbij een uitleg vanuit de organisatie Nationaal
schoolontbijt:
Doet de school van je kind mee aan het Nationaal Schoolontbijt? Dan kun je je
zoon of dochter in november voor één keer zonder ontbijt naar school sturen.
In de ontbijtweek schuift de hele school namelijk aan tafel voor een gezond
ontbijt en voor een leuke les over ‘de beste start van de dag’. Zo leert je kind op
een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtend
het beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis. Help je
mee om dat zo gezond mogelijk te maken?
Op de site www.nationaalschoolontbijt.nl is nog meer informatie hierover te vinden.

Start Rots & Water lessen
Na de herfstvakantie gaan we weer starten met de Rots & Water lessen in de bovenbouw.
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en een
uiterst effectief anti-pestprogramma.
Doelstelling is het bevorderen van de sociale veiligheid en het sociale welzijn op school en daarbuiten
(in buurt of wijk) en het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het
kind.
Al spelenderwijs worden sociale communicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en
fysieke oefening worden voortdurende afgewisseld met momenten van zelfreflectie, kringgesprek en
door het maken van verwerkingsopdrachten.
kinderen moeten tijdens de lessen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken
(rots), maar ook leren ze met de ander samen te werken, spelen en leven (water). Afhankelijk van de
situatie zal voor een rots of waterhouding gekozen moeten worden.
Uit ervaringen van voorgaande jaren kunnen wij aangeven dat de betrokkenheid hoog is en dat
leerlingen het geleerde kunnen linken aan hun eigen ervaringen. Wij hopen ook deze periode weer op
een positief effect. Juf Martijntje zal deze lessen de komende periode verzorgen.
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Planning tot eind november
•

Maandag 5 oktober
MR-vergadering verzet vanaf 14 september.

•

Maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober*
Herfstvakantie alle leerlingen zijn vrij.

•

Maandag 26 oktober
Er staat een luizencontrole in de jaarplanning, deze
gaat niet door(zie nieuwsbrief september) denkt u eraan
uw zoon/dochter zelf in de vakantie even te
controleren?

•

27-28-29 november
De pré-adviesgesprekken voor de schoolverlaters.
De ouders van deze leerlingen krijgen hiervoor een
uitnodiging via de leerkracht.

•

Dinsdag 3 november
Het nationaal schoolontbijt vindt plaats, de leerlingen
hoeven die ochtend niet thuis te ontbijten.

•

Woensdag 11 november*
Alle leerlingen zijn vrij in verband met een studiedag
voor het team.
*De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de
hoogte gebracht.

•

Dinsdag 17 november
Deze dag staat de surprise-knutselavond in de
jaarplanning voor de ouders van de onderbouw. Deze
gaat dit jaar niet door binnen school, wel zal er een
andere invulling komen, u hoort hierover binnenkort
meer.

Vriendelijke groet,
Team SBO de Schilderspoort
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