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Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Corona
De Po- raad heeft op 25 augustus 2020 een
herziene versie van de coronamaatregelen
gepubliceerd. Wij volgen dit protocol, tenzij het
kabinet andere maatregelen afkondigen.
Daarnaast zorgen wij voor een goede
schoonmaak en voldoende ventilatie.
Samenkomen met grote groepen vinden wij
gezien de beperkte ruimte onverantwoord, daar
de 1.5 meter afstand moeilijk te realiseren is.
Daarom hebben wij de kennismakingsavonden
gewijzigd in kennismakingsgesprekken deze
gesprekken zullen in week 37 plaatsvinden. De
collega’s sturen via Parro een uitnodiging voor
een gesprek met één ouder en uw kind. De
meeste gesprekken zullen fysiek op school
plaatsvinden, maar enkele collega’s hebben
voorkeur voor een digitaal kennismakingsgesprek.
De papieren Kalender ontvangt u op 15
september. We houden u met de Nieuwsbrief
ook steeds op de hoogte van geplande
activiteiten.
MR
We hebben sinds 31 augustus een voltallige MRnamens de ouders nemen daarin plaats: Sjoerd
Mulder, Marcel de Koning en Sjoerd Sinke. Het
personeel wordt vertegenwoordigd door Friedel
Langedijk en Razia Jairam.

Het eerste digitale MR-overleg.

Anders organiseren
Sinds vorig schooljaar zijn wij ons onderwijs
anders aan het organiseren. We zijn gestart met
groepsdoorbrekend lezen en deze vorm van
onderwijs heeft voor het leesonderwijs bij de
CITO – M van januari 2020 goede resultaten
opgeleverd.

Groepsdoorbrekend lezen in de aula.
In maart waren wij van plan om het begrijpend
lezen onderwijs ook groepsdoorbrekend aan te
bieden, helaas stak corona daar een stokje voor.
Vandaag maandag 31 augustus zijn we gestart met
groepsdoorbrekend lezen en volgende week
starten we met groepsdoorbrekend begrijpend
lezen.
In het kader van het Noodplan Leraren tekort
gaan wij ons onderwijs anders organiseren.
Wij zijn voornemens om een talentendag op
woensdag te verzorgen, met muziek, dans, sport
en kunst en cultuur om zo op de andere dagen
meer tijd te hebben voor de kern- en zaakvakken.
School wordt medeverantwoordelijk voor de
inhoud, toezicht en coördinatie van deze
activiteiten.
Alle leerlingen zullen deelnemen aan de
talentendag, te verdelen in groepjes van
gemiddeld 15 leerlingen en krijgen les van
vakspecialisten. De doelen van deze andere vorm
van organiseren zijn:
•
Goed onderwijs
•
Kansengelijkheid,
•
Werkdruk verlagend
•
Onderwijskwaliteit bevorderend
Met vriendelijke groet,
Jenny Horstink

Schoolorganisatie
TSO
Mocht u belangstelling hebben om uw kind over
te laten blijven, dan kunt u zich bij Smallsteps via
hun website digitaal inschrijven. Met ingang van
schooljaar 2020-2021 is deze digitale inschrijving
verplicht.
Schooltandarts
Vanaf donderdag zal de schooltandarts weer
enkele weken aanwezig zijn.
Gym
Er zijn helaas al weer een aantal tenen gekneusd
bij leerlingen omdat ze geen gymschoenen
dragen. Nogmaals het vriendelijke verzoek om u
kind sportschoenen voor in de zaal mee te geven.
Ouderconsulent
Ik ben Mirjam
Vlaanderen en ik ben
de ouderconsulent op
ODS Nellestein
(voornamelijk voor de
kleuterklassen) en op
de voorschoolgroep
Nellestein.
Jullie zien me vooral
tijdens de
brengmomenten en tijdens ouderbijeenkomsten,
in ieder geval op de maandag- en
woensdagochtend.

•
activiteiten voor ouders (of voor ouders
en hun kleuter) te organiseren, die aansluiten bij
het thema van het moment en die inspiratie
leveren voor wat je thuis met je kind kan doen
•
speciale activiteiten te doen met ouders
om bijvoorbeeld de kleuterhal te versieren om
zodat het thema meteen zichtbaar is
Tot binnenkort, in de klas, in de gang of in de hal
van de school.
Ouderbetrokkenheid in tijden van Corona:
zolang er in school geen ouderactiviteiten kunnen
plaatsvinden zoeken we andere manieren om
samen met jullie, de ouders, iets te doen.
Wil je op woensdagochtend mee wandelen in de
buurt of elkaar digitaal ontmoeten?
Bel, app of stuur een e-mail.
Of ontmoet me op woensdagochtenden, bij het
hek bij de ingang van de kleuters.
Dit zijn mijn contactgegevens:
Mirjam Vlaanderen
06 - 239 43 865
m.vlaanderen@swazoom.nl

Als ouderconsulent ben ik er voor jullie, de
ouders.
Ik ben er als je eens wilt praten over:
•
wat je thuis kan doen om de ontwikkeling
van je kind te stimuleren – elk kind is anders,
maar kinderen ontwikkelen zich allemaal en je
kan die ontwikkeling stimuleren door samen
allerlei verschillende leuke dingen te doen
•
hoe je je voelt als opvoeder – iedereen
heeft wel eens momenten dat het fijn is als er
iemand is die luistert naar je verhaal, naar hoe je
je voelt, naar waar je tegenaan loopt
Ik ben er ook om:
•
ouderbijeenkomsten te organiseren over
het thema in de klas bij de kleuters, of over een
ander onderwerp dat jullie interessant vinden
•
in samenwerking met de Ouder-Kind
Adviseur (OKA) ouderbijeenkomsten over
bredere opvoedthema’s te organiseren
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