22 oktober 2021

Nieuws
Corona update
Op dit moment is de situatie op school weer bijna als vanouds. De verplichte anderhalve meter is losgelaten, we
mogen weer in de units werken en ouders mogen weer binnen. Daar zijn we heel blij mee! Uiteraard willen we
dit graag zo houden. Dat lukt niet zonder uw hulp! Er zijn dagelijks scholen die weer klassen naar huis moeten
sturen. Blijf alert op signalen en laat uw kind bij twijfel thuis. Om het overzicht te houden wil ik u vragen even
een mail te sturen (femke.dirkx@eenbes.nl) indien er iemand in het gezin positief test.

Studiedag 15 november
Maandag 15 november hebben we weer een studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij.
In de ochtend gaan we met het team aan de slag met het nieuwe schoolplan. Een schoolplan wordt geschreven
voor vier jaar. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het
schoolplan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.
’s Middags krijgen we twee workshops. De eerste workshop gaat over meer- en hoogbegaafdheid. Hoe herken
je de signalen? Hoe sluit je aan bij het meer- en hoogbegaafde kind? Wat pakken we in de klas op en wat op
schoolniveau?
De tweede workshop gaat over executieve functies. Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein. Die
functies die we nodig hebben om een ‘probleem’ op te lossen, zoals ’s ochtends op tijd op school verschijnen,
het juiste hoofdstuk leren voor een geplande toets of het pakken van de juiste spullen voor de les.
We gaan er een leerzame, productieve dag van maken.

Unit onderwijs
Zoals u weet zijn we dit jaar begonnen om het Unitonderwijs stapje voor stapje op te bouwen. Zo zijn de eerste
proeftuintjes gevormd en na een klassenbezoek al aangescherpt.
De unit 1-2-3 is vooral aan het kijken welke instructies ze kunnen afpellen, zodat ze in kleinere groepjes op het
niveau van het kind kunnen gaan werken.
De unit 4-5-6 gaat aan de slag met technisch lezen. Dit gaan ze doen in niveaugroepen. Deze kleinere groepen
krijgen een bondige instructie van de leerkracht, waarna ze zelfstandig aan de slag kunnen. Daarna komt het
volgende niveaugroepje aan bod voor de instructie.
De unit 7-8 gaat in hun unit vooral kijken hoe ze de leerbehoeften van de kinderen beter aan kunnen laten
sluiten. Zo zal 1 leerkracht de instructies gaan geven aan de kinderen die dat nodig hebben, terwijl de andere
leerkracht de andere kinderen begeleidt in het onderzoekende proces.
Afgelopen week hebben we hier ook in de studiemiddag over gesproken.
Over verdere ontwikkelingen houden we u op de hoogte.

Leerlingenraad
Dit jaar is de verkiezing van de leerlingenraad iets anders gegaan dan andere jaren. Omdat de leerlingenraad
vorig schooljaar bijna geen overleg gehad heeft, hebben we de kinderen van groep 6, 7 en 8 de kans gegeven
om nog een jaar in de leerlingenraad te blijven. Alleen in groep 5 moesten dus nog twee kinderen gekozen
worden. We hebben de verkiezing hiervoor aan groep 5/6 over gelaten. Na de herfstvakantie komt de
leerlingenraad voor de eerste keer bij elkaar, daarna zullen we de leerlingenraad aan u presenteren.

Even voorstellen
Hoi Hoi!
Ik mag mezelf even voorstellen aan jullie allemaal. Ik ben
Frans van der Wijst, 32 winters jong. Ik woon in Gerwen
met mijn vriendin en 2 boeven van kinderen die 3 jaar en
1,5 jaar oud zijn. Met z’n allen vinden wij het leuk om te
gaan fietsen, naar het bos te gaan en speurtochten te
lopen. Daarnaast vind ik voetbal en wielrennen erg leuk om
te doen. Zaterdagochtend kunnen jullie mij dan ook op het
voetbalveld van EMK vinden. Momenteel loop ik stage in
groep 5/6 op de maandag. Ik loop nu al een aantal weken
stage en heb het erg naar mijn zin! Mochten jullie nog wat
willen weten, vraag het mij gerust!
Groetjes,
Frans

Basisschoolapp
Wist u dat u er in de basisschoolapp ook een
tijdlijn zit? U krijgt dan bij het openen van de app
niet de buttons in beeld maar een tijdlijn met alle
berichten van het klassenboek en de persoonlijke
inbox. Hierdoor heeft u alle informatie op een rij
en hoeft u minder door te klikken.
U schakelt de tijdlijn in door op het wieltje te
klikken en te kiezen voor de optie ‘tijdlijn
inschakelen’.
Door op de streepjes te klikken komt u gemakkelijk
bij alle buttons zoals oudergesprek, Parnassys en
ziekmelden.
Wilt u de tijdlijn weer uitschakelen dan gaat u naar
het wieltje en kiest u voor de optie tijdlijn
uitschakelen.

AAN in het donker!
Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker wordt, dan is het extra belangrijk dat je goed
zichtbaar bent. Daarom steunt Veilig Verkeer Nederland de overheidscampagne AAN in het donker! In de
groepen 5 t/m 8 is er aandacht voor zien en gezien worden in het verkeer. Op woensdag 17 november
‘21 mogen alle kinderen van groep 5 t/m 8 op de fiets naar school komen. Ze gaan samen met de
verkeersouders, a.d.h.v. een checklist, de fietsverlichting controleren. We controleren de volgende
onderdelen:
·

Koplamp: werkt goed, straalt recht naar voren, wit of geel licht

·

Achterlicht: werkt goed, straalt naar achteren, geeft rood licht

·

Losse rode reflector aan de achterkant of reflecterend achterlicht

·

Witte of geel reflectoren in de spaken of reflectie op band of velg

·

Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers

Het zou fijn zijn als u na de controle samen met uw kind de ingevulde checklist bekijkt en indien nodig de
fietsverlichting repareert.
Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf de fietsverlichting aan. Ze zien toch nog genoeg? Ze beseffen niet
dat door anderen gezien worden veel belangrijker is. Maak met je kind daarom de afspraak dat hij/zij het
fietslicht in ieder geval aandoet als:
– de straatverlichting aangaat;
– andere fietsers het licht aanhebben.

Herfstvakantie bij Korein
Voor de Herfstvakantie hebben we een heel leuk programma gemaakt voor de BSO: we gaan een griezelfeest en
Halloween vieren, we hebben een Movie Media Dag, we gaan Vossenjacht spelen, nazomeren op een indoor
strand en survivallen in de bossen.
Momenteel hebben we op de peutergroep het VVE-thema: Dit ben ik. Op 1 november start het thema: Regen

Belangrijke data
November
1
3
5 t/m 12
12
15
17
19
22 t/m 26
26
26

Luizenpluizen
OR vergadering
Week van de Mediawijsheid
Cursus Mad Science
Studiedag
Leerlingenraad
Cursus Mad Science
Oudergesprekken
Cursus Mad Science
Kersvers 4

Verjaardagen
November
4
6
8
10
13
16

Bo gr. 5-6
Jack gr. 2-3
Ruben gr. 4
Sophie gr. 8
Vince gr. 4
Rens gr. 8

19
25
26
26
29

Aanvulling op de jaarkalender:


In de week van 14 maart zijn er oudergesprekken



In de week van 4 juli zijn er optionele oudergesprekken

Anne gr. 8
Mijs gr. 8
Juf Michelle
Yari gr. 2-3
Emma gr. 5-6
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