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WAT ER IN VIER WEKEN NIET ALLEMAAL GEBEURT!
Heel veel:

•

De groepsvorming na de vakantie: iedere groep is hier intensief met elkaar mee aan de slag gegaan. Hoe vormen we samen een mooie groep,
hoe gaan we met elkaar om, welke afspraken maken we met elkaar?

•

Het werken in de groepen was al snel weer als vanzelfsprekend, Een
nieuwe groep met nieuwe leerstof, spannend. En na 4 weken kunnen de
kinderen in groep 3 al een beetje lezen!

•

De nieuwe schooltijden; wat went het toch snel.

•

Het buitenspelen met elkaar is weer heerlijk.

•

Het pleinwachtteam met ouders werkt erg goed. Het is gezellig op het
plein, er wordt gespeeld met ballen, touwtje gesprongen, met stoepkrijt gespeeld, gevoetbald of gewoon
gerelaxt. Voor de kinderen zijn de ouders “gewoon”.
Een dank mag er zeker af: “bedankt ouders”

•

De cohorten bestaan niet meer. Er wordt weer in de klassen geobserveerd door de specialisten, fijn!

•

Kindercoaching is ook weer van start gegaan.

•

Op de informatieavond, nog georganiseerd volgens coronaprotocol, zijn
ouders gekomen om kennis te maken met het nieuwe werken in de
groep van hun kind(eren).

•

Doelstellingengesprekken hebben al weer plaatsgevonden tussen leerling, ouder en leerkracht. Voor ons allemaal een belangrijk gesprek.

•

De plusklas kan weer bij elkaar komen, een mooie start is weer gemaakt.
Ook de ouderavond voor deze groep is inmiddels geweest.

•

Luizenpluizen mocht ook weer plaatsvinden. Een groep ouders investeert
na iedere vakantie een uurtje van hun tijd om deze controle te doen. Er is
nog behoefte aan ouders voor de onderbouwgroepen, wilt u ons helpen?

•

En dan kan ik nog veel meer opnoemen waar we met elkaar aan bezig
zijn, helaas is de pagina vol.
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MINIKALENDER
• 27-9 DVS start blok 2
• 30 sept—1 okt schoolfotograaf
• 5 okt Installatie leerlingenraad
• 8 oktober; start

mediatorentraining
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KIJKJE IN DE KLAS; GROEP 1 -4
De coronatijd is op vele gebieden van invloed geweest. De normale manier
van werken viel weg, er moest nagedacht worden op welke manier we wel
dingen konden organiseren, kinderen moesten in cohorten, kinderen moesten door hun eigen ingang, ouders mochten niet in de school, digitale gesprekken werden gevoerd, sommige ouders wisten niet in welk lokaal hun
kind zat als ze via de hoofdingang binnen kwamen, u weet vast nog veel meer
gevolgen.
We zagen met elkaar de vele negatieve gevolgen, maar we zagen en merkten
echter ook iets anders!
De kinderen komen alleen de school binnen, afscheid werd er buiten genomen. Op zich niets nieuws…. Maar hoe klein ook, de kinderen deden hun ding
(jas ophangen, tas ophangen, de groep in) alsof het gewoon was. Nooit geweten, bij wijze van spreken, dat ook een 4-jarige zo zelfstandig is als dat gewoon verwacht wordt. De start in de groep(en) en de school verloopt daardoor ook heel rustig en er kan dan ook meteen
begonnen worden.
Deze twee verworvenheden uit de afgelopen tijd
willen we graag behouden.
Betekent dit dan dat u als ouder van de groepen
1, 2, 3 en 4 nu nooit meer in de groep mag komen? Natuurlijk niet! Maar we gaan dit op een
ander manier organiseren, namelijk met “kijkje in
de klas”. Tussen iedere vakantie in organiseren
we een “kijkje in de klas” week voor de groepen 1
t/m 4. De eerste “kijkje in de groep” is van maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november
van 8.30—9.00 uur. Per dag kunnen 5-6 ouders
(per kind één ouder) een half uur lekker kijken en meedoen. U kunt zich inschrijven via Parro, de leerkracht informeert u hier verder over.

LOSLATEN CORONAMAATREGELEN
Vanaf morgen wordt o.a. de 1,5 meter maatregel losgelaten. Er kan weer van
alles. Hoe gaan we op IXIEJE ermee om:

•

de kinderen blijven binnenkomen op dezelfde manier als ze nu gewend
zijn: de groepen 1/2A, 1/2B, 4, 8A en 8B via de buitendeur van hun lokaal, groep 3 gaat via het extra kleuterlokaal en de groepen 5, 6 en 7 komen via de hoofdingang.
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•

Ouders kunnen en mogen weer gewoon in de klas helpen bij activiteiten.
De leerkracht zal, als deze hulp nodig is, u dit via Parro vragen.

•

Gesprekken kunnen weer gewoon op school plaatsvinden. Wilt u een
gesprek met de leerkracht? Neemt u gerust contact op via Parro of telefoon, een afspraak is dan zo gemaakt.

•

Ook verandert de quarantaine voor een hele groep. Alleen een kind met
corona moet in quarantaine. Er wordt dan een brononderzoek gestart of
er “nauw contact” is geweest.

DE VREEDZAME SCHOOL
We lossen conflicten zelf op! Maandag starten we met het tweede blok “We
lossen conflicten zelf op”. De kinderen
leren om op een positieve manier met
conflicten om te gaan.
Hoe we dat doen leest u in de DVS
nieuwsbrief, deze is als bijlage toegevoegd. De kinderen van de groepen 1 tot
en met 6 krijgen vandaag de kletskaarten
mee van blok 1.

EEN WONDERTJE WEER OP KOMST
Cindy Albers, vrijdag leerkracht van groep 6 en op dinsdag deels andere taken, is zwanger van haar derde kindje. Mooi! Vanaf half januari zal zij met
zwangerschapsverlof gaan. We gaan binnenkort een sollicitatieprocedure
opstarten.

DE GEZONDE SCHOOL GROEIT
Dat veel ouders ook een gezonde school belangrijk vinden, merken we zeker.
Veel kinderen hebben een gezonde lunch en een 10 uurtje bij zich. Als school
hebben we ons weer ingeschreven voor “schoolfruit”; kosteloos drie dagen
per week fruit voor de kinderen. Binnenkort horen we of we ingeloot zijn.
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KRISTIE BEIJEMAN STELT ZICH VOOR: ONZE NIEUWE MAATSCHAPPELIJK WERKER
Graag stel ik me even voor. Ik ben Kristie Beijeman en ik ben schoolmaatschappelijk werker bij Stichting ZO!, Gemeente Zuidplas (ook verbonden aan
het Centrum voor jeugd en gezin).
U kunt bij mij terecht met alle vragen die betrekking hebben tot opvoeden en
opgroeien.
Zowel in de thuis- en/of schoolsituatie. Daarbij kunt u denken aan: onzekerheid/faalangst, scheidingsproblematiek, weerbaarheid, (rouw) verwerking,
problemen in het contact met leeftijdsgenootjes, problemen rond de schoolgang en gedragsproblemen op school en/of in de thuissituatie.
De hulp vanuit het schoolmaatschappelijk werk proberen wij zo laagdrempelig mogelijk en makkelijk bereikbaar aan te bieden. Samen met u en de leerkracht/ib-er kijken wij wat er nodig is voor uw en/of uw kind.
Na een intakegesprek zal ik uw zoon/dochter gaan begeleiden onder schooltijd. Hierbij gebruik ik verschillende methodes, oefeningen enz. Voorbeelden
hiervan zijn: GGG-schema, teken je gesprek, verschillende oefeningen in zelfvertrouwen en faalangst.
Wanneer nodig bekijken we samen of verwijzing naar gespecialiseerde hulp
wenselijk of noodzakelijk is.
Ook ben ik gecertificeerd KIES coach. KIES staat voor Kinderen In Echtscheidingen Situaties. Een of twee keer per jaar wordt deze training aangeboden in
de gemeente Zuidplas.
KIES helpt kinderen en jongeren de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, er mee om te gaan en het te verwerken. De meeste kinderen hebben
behoefte om hierover te praten met iemand die hen kan begrijpen, en dan
het liefst leeftijdsgenoten in een kleine groep bij elkaar.
Het kiesprogramma is een korte laagdrempelige en preventieve begeleiding
voor alle kinderen en jongeren die een scheiding van hun ouders meemaken.
Het schoolmaatschappelijk werk is via de intern begeleider van de school bereikbaar. Via die weg kunnen wij een afspraak maken voor een eerste gesprek.
Als schoolmaatschappelijk werker werk ik conform het privacyreglement en
ben ik lid van SKJ.
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GESPREKKEN NIVEAU INDICATIE GROEP 8 LEERLINGEN
Vanaf volgende week vinden de doelstellingengesprekken plaats waarin ook
het niveau indicatie voor het VO wordt besproken. De eerste stap richting het
Voortgezet Onderwijs wordt dan gezet.

SCHOOLFOTOGRAAF 30 SEPT EN 1 OKT
De schoolfotograaf komt weer op school. Gelukkig nu geen beperkingen voor
het maken van foto’s. Het overzicht van tijden wordt in een aparte mail naar
u toegestuurd.

LEERLINGENRAAD
Ook de leerlingenraad kan weer op volle sterkte vooruit. Al hoewel op volle
sterkte……. Er is een aantal kinderen naar het VO gegaan. Vanaf volgende
week start een officiële sollicitatieprocedure; kinderen in de groep gaan “hun
vertegenwoordiger” uit de kandidaten kiezen. Op 5 oktober wordt de nieuwe
leerlingenraad geïnstalleerd. In de volgende nieuwsbrief maakt u kennis met
hen.

Vriendelijke groeten,
namens het team
Rianne Tax
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