24 september 2021

Nieuws
Coronanieuws
Vanaf 25 september worden de coronamaatregelen versoepeld. De ouders van groep 1 en 2 mogen in overleg
met de leerkracht de verjaardag van hun kind weer bijwonen. Oudergesprekken en vergaderingen van de MR en
OR mogen ook weer op school plaatsvinden.
Ziekmeldingen van leerlingen vinden plaats op de reguliere wijze. Dit kan via de basisschoolapp, een
telefonische ziekmelding of door binnen te lopen bij de leerkracht. Mocht uw kind Corona-gerelateerde
klachten hebben, dan vragen wij u de stappen te volgen van de “Beslisboom 0 jaar t/m groep 8” te volgen. Deze
kunt u vinden via deze link.
Heeft binnen uw gezin iemand Corona dan vragen wij u de richtlijn te volgen van het RIVM. De actuele richtlijn
vindt u onder deze link.
Groepen hoeven bij een individuele besmetting niet meer in quarantaine. Bij meer gevallen in een groep kan de
GGD quarantaine adviseren. Wij volgen hierin de richtlijnen vanuit het RIVM en GGD. Mocht dit het geval zijn
dan wordt u als ouder zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Mocht er in de groep van uw zoon / dochter iemand Corona hebben, dan informeren wij u hierover. Wij gaan
hierbij zorgvuldig om met de privacy van de betreffende persoon.

Ouder aan het woord gesprekken
Afgelopen week waren de ouder aan het woord gesprekken. Dit is voor ons een fijne manier om de kinderen uit
de klas een beetje beter te leren kennen. We spreken de kinderen die we in de klas krijgen altijd met de vorige
leerkracht door, maar het is ook fijn om via ouders nog wat aanvullende informatie te ontvangen.

Extra lokalen in Luchen
Net voor de zomervakantie is bekend geworden dat er vier noodlokalen in Luchen geplaatst gaan worden.
Hiervan zullen er drie in gebruik worden genomen door ’t Schrijverke en één lokaal is voor ons. Het is de
bedoeling dat ook de gezinnen in Luchen een keuze hebben naar welke school ze gaan. We zijn hierover nog
volop in overleg met de besturen en de gemeente. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Basisschoolapp
Zoals we al eerder aangekondigd hadden, zal de (digitale) communicatie vanaf de herfstvakantie via de
basisschoolapp verlopen. Op dit moment gebruiken we hier nog twee programma’s voor. De basisschoolapp
biedt ons meer mogelijkheden en u heeft alles bij de hand. Via de button “Klassenboek” krijgt u een kijkje in de
klas. Leerkrachten zullen hier regelmatig een foto of een stukje tekst plaatsen over de dingen waar ze in de klas
mee bezig zijn. Mailtjes ontvangt u in de “Persoonlijke inbox”. U kunt uw kind ook ziekmelden via de app. Indien
u bijzonder verlof wilt aanvragen kunt u dit doen via de button “Formulieren”. Verder zitten er een aantal
buttons in de app waarmee u naar een andere pagina kunt, denk bijvoorbeeld aan het ouderportaal van
Parnassys of het inschrijven voor een oudergesprek via schoolgesprek. U hoeft hier maar één keer in te loggen.
Het programma zal dan uw wachtwoord onthouden. De basisschoolapp vervangt natuurlijk niet het persoonlijk
contact!

Werkgroep unitonderwijs
Vorige schooljaar heeft u kunnen lezen dat we onder leiding van BCO een teamscholing ‘unitonderwijs’ volgen.
De unit onderbouw bestaat uit de groepen 1, 2 en 3. Groep 4, 5 en 6 vormen samen de unit middenbouw en
groep 7 en 8 de unit bovenbouw. Iedere unit is gestart met een proeftuintje. De unit onderbouw heeft een
proeftuintje over het leren van de letters, de unit middenbouw werkt bij de creatieve vakken in de unit en in de
bovenbouw wordt begrijpend lezen en wereld in de unit aangeboden. Maandag 27 september komt Maartje
van BCO observeren bij de proeftuintjes. Dit schooljaar staan er verschillende teamscholingen gepland rondom
dit thema. Via de Kersvers houden we op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuwe taalmethode Staal
Voor de zomervakantie zijn we op school gestart met de nieuwe methode Staal. Tijdens de lessen van Staal
spelling wordt de kinderen aangeleerd om woorden te verdelen in klankgroepen. Deze klankgroepen gaan ze
vervolgens categoriseren. Aan het einde van de gehele schoolcarrière kennen de leerlingen 34 categorieën,
waar regels aan gekoppeld zijn. Tijdens de lessen spelling komt ook de werkwoordspelling aan bod en wordt er
elke les aandacht besteed aan grammatica (woordsoorten, zinsdelen en leestekens). Bij de methode wordt
gebruik gemaakt van verschillende zintuigen, waardoor de lesstof beter kan beklijven. Zo hebben de eerste
twaalf categorieën een eigen gebaar.
Staal taal werkt vanuit een aantal thema's. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie
verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag.
Om de overstap naar de nieuwe methode zo goed mogelijk te laten verlopen, krijgen we externe hulp van
Onderwijs maak je samen. Tijdens de studiedagen leren we meer over de methode. Ook zullen er observaties
plaatsvinden om zo feedback te ontvangen over onze lessen.

Belangrijke data
Oktober
4
5
5
6
6 t/m 17
8
13
15
18
18
19
22
25 t/m 29
31

Dierendag
Dag van de leraar
Schoolreisje
Studiedag
Kinderboekenweek
Verkiezing leerlingenraad
Vergadering leerlingenraad
12:00 uur inloop
OC vergadering Korein
MR vergadering
Schoolfotograaf
Kersvers 3
Herfstvakantie
Halloween

Verjaardagen
Oktober
5
7
8
8
8
10
11
11
14

Emily gr. 4
Joep gr. 2-3
Casper gr. 5-6
Arwin gr. 8
Kian gr. 1-2
Fien gr. 1-2
Juf Maud
Yong Tao gr. 8
Luuk gr. 2-3

Nieuws van buitenaf

18
22
23
23
23
25
26
30
31

Sanne gr. 1-2
Juf Marian
Romy gr. 8
Niek gr. 2-3
Rody gr. 1-2
Shontell gr. 4
Femke gr. 5-6
Floris gr. 5-6
Alma gr, 1-2

