De P@rel - nr.3
Agenda

4 december

sinterklaasviering

7 december

Studiedag (kinderen vrij)

11 december

P@rel 4

Algemeen
Woensdag 4 november was het dankdag. Het thema van de HGJB was
“dank God in alles’. In deze tijd waarin gezondheid niet vanzelfsprekend
is, is het mooi om juist ook aandacht te hebben voor dat waar je dankbaar
voor mag zijn.
Daarom: “Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden en dank God in alles”
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Actueel
Medezeggenschapsraad (MR)
Afgelopen maandag hebben we als MR digitaal vergaderd. De punten die besproken zijn o.a. de
begroting, streefdoelen jaarplan, leren plannen in de bovenbouw. Volgende week komen de
notulen na goedkeuring op de website.

Geen luizencontrole op school! (Herhaling!)
Door de coronamaatregelen moeten we als school elke keer weer keuzes maken wat we wel en
niet doen. We hebben besloten dat de luizencontrole op school wel wenselijk, maar niet noodzakelijk is aangezien u dit als ouder ook thuis kunt doen. Via dit filmpje kunt u meer informatie
vinden over hoe dit het beste werkt. https://youtu.be/HNkgAIxy1zo

Aanmeldingen nieuwe leerlingen
Heeft u een zoon/dochter die volgend jaar 4 wordt? Denk dan aan het inschrijven. Een aanmeldingsformulier kunt op opvragen via school of de website. Ook als u al meerdere kinderen op
school heeft zitten, is het belangrijk om op tijd aan te melden.

COVID-19
We zijn blij dat de uitval binnen ons team in verband met testen en quarantaine minimaal is. We
willen graag duidelijkheid geven over ons beleid bij uitval leerkracht en uitval van leerlingen door
quarantaine.
Bij ziekte van leerkracht;


is er een gediplomeerd invaller via de invalpool beschikbaar?



Is een leerkracht van de eigen school beschikbaar om te werken buiten de eigen werkdagen?



Is er een ambulante collega beschikbaar?

Als er geen vervanging is, blijft de groep thuis (geen thuisonderwijs)
Wanneer de leerkracht afwezig is vanwege klachten m.b.t. corona of in quarantaine moet vanwege corona in het gezin en er geen invaller is;


De directeur stuurt een Parro bericht naar ouders voor 7.30 uur



De leerkracht laat zich zo snel mogelijk testen op corona (niet van toepassing wanneer
het om quarantaine gaat i.v.m. gezinslid)



De leerkracht zet een dagprogramma voor de leerlingen voor 8.30 uur in Google Classroom



De leerkracht is bereikbaar voor vragen en geeft in de chat aan wanneer



De kinderen die echt niet thuis kunnen blijven, worden opgevangen en ondergebracht in
een andere groep. Zij werken daar aan hun programma.

Wanneer een leerling thuis moet blijven vanwege quarantaine


De ouder stelt de leerkracht op de hoogte.



De leerkracht zorgt voor een werkpakket een dag na dat de leerling afwezig wordt gemeld. Het is niet haalbaar om ’s morgens gelijk een pakket klaar te hebben aangezien we
als leerkracht onze voorbereiding hebben, de groep moeten opvangen en les moeten
geven.
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Inhoudelijk

Inhoud studiedagen
De afgelopen studiedagen hebben we de volgende onderwerpen besproken:
Rekenen
Zoals eerder gecommuniceerd, zijn we dit schooljaar gestart met de nieuwe methode van Pluspunt. De invoer van deze methode wordt begeleid door M. Pater onderwijsadvies. Zij heeft klassenbezoeken gedaan en haar bevindingen gedeeld. Verder hebben we ook bepaalde afspraken
gemaakt. Een voorbeeld hiervan is dat we het aanleren van de tafels op een andere manier gaan
doen. We leren 2x, 5x en 10x aan van een vermenigvuldiging, dit noemen we steunsommen. We
maken verder gebruik van, verwisselen, 1 x meer en 1x minder. In het filmpje kunt u zien hoe
zoiets in zijn werk gaat; https://www.youtube.com/watch?v=uHhe5BtVUTk
Taal
Als team hebben we geïnventariseerd wat we doen met spelling, woordenschat, lezen en begrijpend lezen. Verder hebben we besproken waar onze vragen en ontwikkelpunten hierin liggen.
Met name woordenschat en lezen zijn punten die we verder uit zullen werken.
IPC
Op studiedagen proberen we tijd vrij te maken om onze thema’s voor te bereiden. Het gezamenlijk voorbereiden van de thema’s geeft veel kennis en verdieping. Daarnaast hebben we een
werkgroep die deze thema besprekingen begeleiden. In de werkgroep zitten onder andere 2 coördinatoren die de opleiding tot IPC coördinator volgen; juf Elke en juf Marit.
Verder hebben we het volgende besluit genomen; vanaf nu zullen we de leerkrachten bij hun
voornaam noemen. De reden is dat we dit persoonlijker vinden. Als team zijn we van mening dat
respect niet zit in het wel of niet noemen van de voornaam. Respect verdien je als je betrouwbaar ben, klaar staat voor de kinderen en een veilige basis creëert. Voorwaarde is wel dat de
kinderen altijd juf voor de naam zeggen en ons met u aanspreken.

Inhoudelijk
KIVA
We zijn in de klassen bezig met thema 3:-)

De regel in de onderbouw is:
Wij horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen
het volgende geleerd. Ze…
…kunnen uitleggen wat een groep is;
…kunnen voorbeelden van een fijne groep geven;
…ervaren hoe het is om deel van een groep te
zijn;
…begrijpen hoe een groep invloed kan hebben op
je gevoel;
…weten dat het fijn is voor anderen om bij de
groep betrokken te raken;
…willen een bijdrage leveren aan een prettige
sfeer in de groep.
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Bovenbouw
We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal)
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten wat communicatie is;
…herkennen problemen bij communicatie;
…weten wat ik- en jij-taal is;
…kunnen ik-taal gebruiken;
…weten wat ze moeten doen om zich bij een
groep aan te sluiten;
…weten wat ze kunnen doen om anderen te
helpen bij een groep aan te sluiten;
…weten dat ik-taal nuttig is als ze zich bij een
groep aansluiten;
…kunnen reflecteren op de sfeer in de groep.
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