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COVID-19 EN HET BASISONDERWIJS
De persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november heeft duidelijk gemaakt dat we ons echt aan de basisregels moeten houden. Alle scholen hebben vervolgens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een
schrijven gehad; “Q&A’s COVID-19 Funderend Onderwijs” (zie bijlage). De
Scholengroep Holland, waar IXIEJE bij hoort, heeft een aanvullende richtlijn
opgesteld. Als team hebben we besproken op welke wijze we verantwoord
met elkaar, ouders-school-kinderen, om kunnen gaan en wat dit betekent
voor de organisatie. Vervolgens is dit voorgelegd aan de MR en zij gaan akkoord met de volgende afspraken:

•

We dragen er zorg voor dat we als teamleden de anderhalve meter hanteren

•

Thuiswerken: na schooltijd heeft de leerkracht het eigen lokaal, daar kan
gewerkt worden. Overleggen die digitaal plaatsvinden kunnen vanuit huis
gedaan worden. Leerkracht bekijkt zelf waar hij/zij zich het beste bij voelt

•

Werkoverleg met maximaal 4 collega’s kan fysiek op school, 1,5 meter
afstand van elkaar

•

Werkoverleg met meer dan 4 personen wordt digitaal gevoerd

•

De leerkracht heeft veel contacten op een dag, vanuit het oogpunt van
veiligheid vinden oudergesprekken digitaal plaats

•

Gesprekken vanuit IB m.b.t. zorgleerlingen met ouders en externen:
maximaal 4 personen fysiek op 1,5 mtr, de overige genodigden zijn digitaal aanwezig

•

Werkoverleg/scholing intern: daar waar het doel van het werkoverleg/
scholing niet bereikt wordt met een digitale bijeenkomst, kan dit fysiek
plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter

•

Thuisonderwijs: alleen als de gehele groep in quarantaine moet, afstandsonderwijs kan de leerkracht dan verzorgen

• 22-11 –4-12 doelstellingen
gesprekken digitaal

•

Een leerling die in quarantaine moet, krijgt vanaf de 2de dag “werk”. Dit
betekent dat de kinderen van de groepen 1 en 2 thuis lekker kunnen spelen, voor groep 3 en 4 werkboekjes en –schriftjes en iedere dag een foto
van het planbord toegestuurd krijgen en voor de groepen 5 t/m 8 wordt
het een combinatie van werkboekjes en digitale verwerking.

• 22-11 start DVS blok 3

A.s. vrijdag was een spelletjesmiddag georganiseerd waarbij ouders komen
helpen. Helaas is dat nu niet meer mogelijk. In iedere groep wordt een alternatief programma aangeboden door de leerkracht.
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MINIKALENDER
• 19-11 alternatief voor
spelletjesmiddag in de
groep (zonder ouders)
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VAN CITO NAAR IEP
Vrijdag 5 november heeft u van ons het visiedocument "Zicht op (het volgen
van) ontwikkeling" en informatie over IEP ontvangen.
Als school ben je verplicht om ontwikkeling van de leerlingen te volgen. In de
afgelopen decennia deden we dat met de methode onafhankelijke toetsen
van Cito (cognitief) en ZIEN! (sociaal-emotionele ontwikkeling). Dit jaar stappen we volledig over naar IEP.

Twee keer per jaar (januari/februari & juni/juli) nemen we methode onafhankelijke toetsen af. Daar verandert niets in. Voor het volgen van de sociaalemotionele ontwikkeling vullen de kinderen zelf vragenlijsten van IEP in.

Wat wel verandert is de rapportage van de afgenomen toetsen. In de rapportgesprekken van maart nemen wij u hierin mee.
Wordt vervolgd dus!

KIJKJE IN DE KLAS WEEK
Wat een enorme belangstelling was er voor de “kijkje in de klas week”. Veel
ouders hebben kunnen meemaken wat er nu zo in de groep gebeurt. Trotse
ouders, trotse kinderen en enthousiaste collega’s.

MAD SCIENCE
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen vn de
groepen 3 t/m 8 weer met elkaar gekeken
naar de wetenschappelijke proeven van de
professor tijdens Mad Science.
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SINTERKLAAS
De school is helemaal versierd! Sinterklaas kan komen!
Ook dit schooljaar moeten we wederom met een alternatief programma aan
de slag omdat de coronamaatregelen het niet toelaten om met de 3 scholen
samen Sinterklaas en zijn
pietermannen-vrouwen
buiten te ontvangen. Alle
kinderen van de scholen bij
elkaar, heel veel ouders als
toeschouwers en ook de
teamleden daar nog bij………
u begrijpt dat de 1,5 meter
dan echt niet gehanteerd
kan worden.
Nu, dat alternatieve programma hebben we, en
hoe!
Een actieve ouderraad heeft weer voor alles gezorgd.
En……..jawel……. Sinterklaas komt vanzelfsprekend naar IXIEJE.

START KERSTVAKANTIE
In het vakantierooster staat dat de kinderen vrijdag 24 december tot 14.30
uur naar school gaan.
Tijdens de MR-vergadering is besproken dat het voor veel gezinnen en teamleden een uitdaging is om goed de kerstdagen in te gaan. Eigenlijk een beetje
onmogelijk.
Er is nog ruimte om vrije uren in te plannen. Besloten is dat de kinderen 24
december vanaf 12.30 uur vrij zijn.
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GRATIS OEFENEN VOOR ALLE VAKKEN MET JUNIOR EINSTAIN!
Goed nieuws, want alle kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen online gratis oefenen met de materialen van Junior Einstein! Geschikt voor alle
kinderen, in alle groepen en voor alle vakken. Je kunt hiermee de vakken oefenen die je moeilijk vindt of lekker leren wat je zelf leuk vindt. Er zijn mogelijkheden voor online oefenen, maar ook om materialen te printen of om uitleg video’s te bekijken.
Het begint natuurlijk met een (gratis!) abonnement op de bieb. Dit is eigenlijk
wel een must voor ieder kind te noemen. Naast het lenen van je favoriete
boeken, tijdschriften en luisterboeken, worden er ook geregeld leuke activiteiten georganiseerd in elke bieb. En er zit er altijd wel één bij jou in de omgeving!
Als je lid bent van de bieb, kan je via onderstaande link, kiezen voor Junior
Einstein. Je kan nu inloggen met je bieb pasnummer en je wachtwoord van
de bieb. Vervolgens kan je kiezen uit alle vakken. Heel veel succes en plezier
met oefenen!

CYBER AGENTS GEZOCHT
De gemeente Zuidplas zet zich samen met de politie en bibliotheek in tegen
cybercriminaliteit. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar leren spelenderwijs met
het spel “Hackshield” over de kansen en gevaren van het internet. Uw kind
kan ook mee doen. Hoe? Dat leest u in de brief van de burgemeester die als
bijlage is toegevoegd. Wie wordt de beste cyberagent?
Kijk ook op: https://nl.joinhackshield.nl/gemeente/zuidplas voor de online
oproep met een filmpje.
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KORT VERLOF DOORGEVEN VIA PARRO
Als uw kind naar de tandarts, logopedie of voor een andere reden kort afwezig is, vragen wij u tot nu toe een briefje in te vullen.
Vanaf maandag 22 november is het mogelijk om dit verlof door te geven via
Parro. In het beginscherm van uw kind kunt u vanaf maandag "Absentie melden" aanklikken. In de vervolgschermpjes klikt u op de reden van afwezigheid, om welke dag en tijd het gaat en hoe lang u verwacht dat de afwezigheid gaat duren.
Wilt u de leerkracht zelf
(vooraf) nog in een berichtje melden dat uw kind afwezig is! Parro zet de afwezigheid automatisch in
het leerlingadministratiesysteem, maar geeft de
leerkracht hiervan geen
melding. Houd hierbij rekening met de werkdagen
van de leerkracht!
Voor ander of lang verlof
(bijvoorbeeld een bruiloft
in het buitenland) dient u
nog wel een verlofbrief in
te vullen voor toestemming. Deze brief is te verkrijgen op school en staat
op onze website.

ZIEKMELDINGEN
We willen benadrukken dat ziekmeldingen telefonisch voor 8.30 uur doorgegeven moeten worden!
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GRATIS LEZEN MET YOLEO
Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst
gecombineerd met audio) lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo
geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken die ze anders misschien
niet zo gauw zouden oppakken. De game motiveert kinderen daarnaast om
meer leeskilometers te maken.
Yoleo is geschikt voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 8. Met een Yoleoaccount dat gekoppeld is aan een bibliotheekpas kunnen kinderen tot 10
boeken tegelijkertijd lenen, gedurende 3 weken.
Bij Yoleo moet je een account aanmaken op de website van Yoleo. Deze koppel je vervolgens aan je bibliotheekpas. Kijk voor meer informatie op
www.yoleo.nl
Veel leesplezier!

VERKEERSSITUATIE OUDERSVRUCHT
De drie scholen samen in Moordrecht hebben de afgelopen periode regelmatig contact gehad en gesproken met de gemeente over de K&R strook voor de
scholen. Vanuit ouders, school en omwonenden was en is er onduidelijkheid.
De strook is, al sinds het begin van de Corona, dicht van 8.00—15.30 uur. De
reden hiervoor is dat de ouders de scholen en schoolpleinen nog niet in/op
mogen en de kinderen zo veilig mogelijk kunnen afzetten bij het schoolplein.
En inderdaad is gebleken dat de veiligheid is toegenomen.
Buurtbewoners ervaren daarentegen meer overlast door het dubbel parkeren.
Op 9 november heeft de gemeente een brief aan buurtbewoners, en dus ook
de scholen, gestuurd waarin zij ons informeren over hun voornemen om de
verkeerssituatie op de parkeerstrook te verbeteren. Buurtbewoners kunnen
tot 22 november eventuele opmerkingen kenbaar maken. De gehele brief
treft u aan als bijlage.

Met vriendelijke groet,
Namens het team
Rianne Tax
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