De P@rel - nr.1
Agenda
13-09

Startgesprekken

20-09

Start thema 1; het brein

22-09

Nationale kraanwaterdag

27-09

Studiedag, kinderen vrij

04-10

Dierendag

06-10

Start kinderboekenweek

08-10

P@rel 2

Algemeen
Wat is het fijn om alle kinderen weer welkom te mogen heten in de school.
Ik ben dankbaar dat we als team in gezondheid hebben kunnen starten en dat alle
groepen bezet zijn.
We zijn nu twee weken gestart en het voelt
weer helemaal als vanouds:-) Gisteren waren
de startgesprekken en maandag zal de
tweede ronde zijn.
Goed om met elkaar informatie uit te wisselen en zo samen het beste te zoeken voor
ieder kind.

We hopen op een goed en gezegend jaar met elkaar waarin we samen zoeken naar de
juiste koers in leren, leven en geloven!

1

T0318-471336
I www.visnet-elst.nl
E info@visnet-elst.nl

Actueel
Luizencontrole
We willen dit schooljaar weer gaan starten met de luizencontroles. Er is een oproep geweest van
de leerkracht van uw kind of u hier aan mee wilt helpen. We hebben al wel wat aanmeldingen,
maar nog niet genoeg. Het gaat om 5x per jaar (na elke vakantieperiode) voor de groep waarin
uw kind zit. Wanneer er luizen worden geconstateerd, is er vaker controle. U kunt zich opgeven
bij de leerkracht van uw kind.

Ouderportaal en Parro
Als school vinden we een heldere communicatie en samenwerking tussen ouders en school belangrijk. ParnasSys is ons leerling administratiesysteem daarvoor. Er zijn 2 belangrijke onderdelen voor uw als ouder:
1.

ParnasSys ouderportaal; hierin kunt u de cijfers van uw kind zien en de resultaten van de
CITO toetsen. Ook staat hier uw adresgegevens in. U kunt deze zelf wijzigen en aanpassen. Goed om te checken of de gegevens die er in staan, kloppen. Wij krijgen daar een
melding van. Na elk gesprek wordt er een kort verslag gemaakt wat er besproken is. U
kunt zo als ouder zelf zien wat er besproken is binnen het ouderportaal.

2.

Parro; dit is het communicatiemiddel voor leerkrachten over dingen die spelen in de eigen
groep. Leuke foto’s, bijzondere weetjes en de nieuwsbrieven van de klas worden hierin
verstuurd. Ook is Parro onze gesprekplanner voor gesprekken en kunt u de leerkracht kort
informeren over zaken die belangrijk zijn om te weten. Op het overzicht pagina van groep
(en) waar uw kind(eren) in zit(ten), staat een kopje acties. Hier kunt u klikken op privacyvoorkeuren. Wilt u als ouder checken of de juiste dingen aangeklikt zijn?

Voor vragen kunt u terecht bij directie@visnet-elst.nl

Leerplicht
Hieronder een bericht van onze leerplichtambtenaar van de gemeente Rhenen:
Het afgelopen schooljaar is een raar jaar geweest. Inmiddels is het nieuwe schooljaar weer begonnen en we hopen dat dit een mooi en ‘normaal’ jaar gaat worden.
Dat betekent dat ook alle leerplichtregels weer normaal zullen gelden. Ik wil u in deze brief uitleggen wat de regels rondom het aanvragen van extra vrije dagen zijn. In de bijlage vindt u deze
brief.

Protocol bij ziekte en verkoudheid
Aan het begin van het schooljaar heb ik u de beslisboom toegestuurd. Zoals u weet is verkoudheid geen reden om uw kind thuis te hoeven houden. Belangrijk om even te noemen is dat kinderen die veel hoesten vanuit verkoudheid eerst moeten testen voor ze naar school kunnen komen.

Uitnodiging jeugdclub PKN Elst en HHG Elst.
In de bijlagen vindt u twee folders met daarin een uitnodiging van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) in Elst. Van harte aanbevolen!

IPC
In de week van 20 september starten we met ons eerste thema (er zijn er 5 per jaar) van dit
schooljaar. Het thema is ‘Ons Brein’ en we zijn hiermee bezig in de groepen 1 t/m 8. Dit jaar hebben we besloten om een IPC budget in te stellen. Hiervan kan elke groep activiteiten doen die te
maken hebben met het thema.
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Inhoudelijk

KIVA/ De Gouden weken
KIVA betekent; samen een fijne school!
Daarvoor is een goede start met de
groep heel belangrijk. Vandaar dat de
eerste schoolweken ook wel de Gouden
weken worden genoemd. We besteden
dan extra aandacht aan de groepsvorming. Daarbij gebruiken we thema 1 van
Kiva: ‘Iedereen verdient respect’
Ook gebruiken we materialen van ‘wijzer
in executieve functies’.

Onderbouw
KiVa-regel: We willen samen een groep zijn want dat is fijn

Wat gaan we leren?
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben ze het volgende
geleerd. Ze…
…weten wat KiVa is;
…weten wat een leuke school is;
…weten wat fijn en niet fijn is op school;
…hebben zichzelf en hun klasgenoten beter leren kennen;
…begrijpen dat iedereen een fijne schoolomgeving verdient;
…weten dat we een ander kunnen helpen.

Bovenbouw
KiVa-regel: We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect

Wat gaan we leren?
Ze…
…weten wat KiVa is;
…weten wat een leuke school is;
…weten leuke en minder leuke kanten van alleen en van samen zijn;
…kennen elkaar en weten hoe ze de groep ervaren;
…weten wat respect is;
…kunnen respect herkennen en tonen;
…kennen verschillende relaties;
…weten wat het KiVa-contract is;
…weten wat regels zijn;
…hebben een eigen contract;
...kunnen herhalen wat er behandeld is in de les;
…weten hoe je met respect met elkaar omgaat.

Week tegen het pesten
Van 27 september t/m 1 oktober is de week tegen het pesten. We vinden het belangrijk om als
school aandacht te besteden aan dit thema. Binnen de methode KIVA hebben we veel handvatten om pesten preventief tegen te gaan. Als dit niet genoeg helpt, wordt de Anti Pest commissie (APC) ingeschakeld. In de volgende P@rel zullen zij zich voorstellen.

3

T0318-471336
I www.visnet-elst.nl
E info@visnet-elst.nl

Inhoudelijk
MR vergadering
Afgelopen maandag was er een MR vergadering. Daarin hebben we de volgende documenten
vastgesteld: het schooljaarplan, de inzet van de subsidiegelden (NPO) en de evaluatie van het
jaarplan 2020-2021. In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.

Levelwerk
In 2019-2020 zijn we gestart met het aanbieden van Levelwerk voor (hoog) begaafde kinderen.
Dit wordt ook dit jaar weer gedaan door meester Bouman en vindt op woensdag en vrijdagmorgen buiten de klas plaats.
Een kind komt in aanmerking voor Levelwerk als hij voldoet aan:
1.
Aanwijzingen uit de Quickscan; de Quickscan is een korte vragenlijst die elk jaar door de
leerkracht van groep 1, 3, en 5 wordt ingevuld. Uit deze vragenlijst kunnen kenmerken
komen die signalen geven dat de leerling begaafd is.
2.
Drie cognitieve kenmerken
3.
Drie van de vier persoonlijkheidsken merken uit het Zijnsluik
Er moet altijd een combinatie zijn van cognitieve en persoonlijkheidskenmerken.
Als een leerling niet in aanmerking komt voor Levelwerk, maar wel een bovengemiddelde leerling is, komt hij/zij in aanmerking voor extra pluswerk in de klas.

Bijlagen:
1.

Brief leerplichtambtenaar

2.

Uitnodiging PKN Elst

3.

Uitnodiging HHG Elst
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