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Agenda

16 oktober

Studiedag, kinderen zijn vrij!

19 oktober t/m 23
oktober

Herfstvakantie

4 november

Studiedag, kinderen zijn vrij!
Dankdag

Algemeen
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Actueel
Ouderraad
Afgelopen cursusjaar is er afscheid genomen van 4 OR leden. We zijn blij met 3 nieuwe leden
waarmee de OR nu uit 5 leden bestaat. In de bijlage een foto van de leden zodat u hen kunt benaderen voor vragen of tips. Hieronder nog even kort wat de taak van de Ouderraad is.
Waar wij over nadenken en wat wij gaan organiseren:
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Koningsspelen
Schoolvoetbal
Pinksteren
Kamp groep 8
Schooljaar afsluiting (eindejaarsactiviteit)
Musical / afsluiting groep 8
Je kunt hierbij denken aan de communicatie naar de ouders, de versiering van de school, de inkoop van alle cadeautjes etc. Dit alles heeft een kostenplaatje en zal vanuit de ouderbijdrage
bekostigd worden. De penningmeester zal het overzicht houden in wat voor mogelijkheden we
hebben qua financiën.
Bij de feestdagen hoort ook altijd wat lekkers. Dit kan voor een aantal kinderen problemen geven
wat betreft allergieën. Wij zullen hier rekening mee houden en via de leerkrachten checken wat
voor aanpassingen er nodig zijn per klas.
Voor vragen of leuke creatieve ideeën kunnen jullie ons altijd aanspreken bij het schoolplein of
mailen naar or@visnet-elst.nl.
Hartelijke groeten,
Ouderraad het Visnet

Peuteropvang/peuterspeelzaal
Bent u op zoek naar Peuteropvang ? Dan bent u bij
BijdeHandjes in Elst aan het juiste adres.
Ben jij ouder van een kleine lieve Peuter? Op onze peuteropvang hebben wij ruimte om jouw
kindje zijn of haar talenten te laten ontdekken. En gezellig met vriendjes en vriendinnetjes spelenderwijs te leren als voorbereiding op de basisschool. Wij doen dit vanuit een christelijke identiteit en geven hier op verschillende manieren invulling aan. We starten bijvoorbeeld met een
verhaal uit de peuterbijbel en zingen vrolijke
(christelijke) kinderliedjes. Ieder kind vanaf 2,5 jaar
is bij ons van harte welkom! Ook voor kinderen met
een indicatie voor Voorschoolse- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) hebben wij een plekje.
Nieuwsgierig?
Wilt u samen met uw kindjes geheel vrijblijvend een
keertje komen kijken bij onze peuteropvang in Elst?
U en uw kindje(s) zijn van harte welkom! Bel of mail
dan naar Ria Koster, Manager Peuteropvang
ria@bijdehandjes.info of bel 06-30213831.
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Kinderboekenweek actie
Op 30 september is de kinderboekenweek gestart. Op school besteden we hier aandacht aan
omdat lezen enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Het leren van woorden, spelling, verhaallijnen en het prikkelen van fantasie wordt hierin gestimuleerd. De Bruna heeft een
leuke actie in het kader van de kinderboekenweek, waarin we als school de mogelijkheid krijgen
om onze schoolbieb uit te breiden. Als u een kinderboek koopt bij een bruna winkel, wilt u de
kassabon dan inleveren op school? De verzamelde kassabonnen kunnen wij inleveren en we mogen dan voor 20% van het bedrag kinderboeken uitzoeken. Het gaat om kassabonnen van 30
september t/m 11 oktober 2020. Alvast bedankt!

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

Even voorstellen
Momenteel hebben we weer een aantal stagiaires binnen onze school. Bij de groepen 1 t/m 3
loopt juf Wanner stage als onderwijsassistent. In groep 7 loopt juf Roos op maandag en vrijdag
stage.

Aanmeldingen nieuwe leerlingen (herhaling!)
We hebben moment 24 en 27 leerlingen in de groepen 1 en 2. Dat is aan het begin van het jaar
al een forse groep om mee te starten. Aangezien er nog kinderen op de lijst staan om in te stromen, zijn we als management aan het bekijken of een 0 groep zinvolmogelijk is. Aangezien het
instellen van een 0 groep gevolgen heeft voor de financiën en personeelsbezetting, is het heel
belangrijk dat we de juiste gegevens hebben.
Wordt uw kind dit schooljaar 4 jaar en heeft u het nog niet aangemeld, wilt u dit dan voor 1
november doen? Mocht u iemand weten waarvan het eerste kind 4 jaar wordt, wilt u dit dan
doorgeven? Vroegtijdig aanmelden is voor onze organisatie altijd belangrijk, maar nu zeker!

COVID-19 en ventilatie
Zoals u wellicht mee heeft gekregen in het nieuws is er van alles te doen rondom ventilatie in de
scholen. In de bijlage vindt u meer informatie vanuit de Viermaster.

Anti– rook school
Onze school is gehuisvest in een anti rook gebouw. Dit houdt in dat er binnen en buiten het gebouw niet gerookt wordt. Wilt u daar als ouder, grootouder rekening mee houden?

Inhoudelijk

Parro/ Parnassys
Soms merken we dat de gegevens in ons systeem niet meer actueel zijn omdat er iets na de aanmelding van een kind veel kan veranderen. Als ouder kunt u zelf uw gegevens checken in Parnassys en Parro. Tevens kunt u deze dan ook aanpassen.
Hetzelfde geldt voor de privacy gegevens; wilt u checken of uw privacyvoorkeuren nog steeds
kloppen?
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Inhoudelijk
KIVA
We zijn alweer 5 weken op school en zitten volop in het bouwen aan ons klassenklimaat in de
groep. De KIVA montitor is afgenomen en opvallende zaken worden besproken met de Intern
Begeleider. Daarnaast zijn we nog ‘gewoon’ bezig met thema 2: Gevoelens

De regel in de onderbouw is:
We
…weten wat een emotie of een gevoel is;
…kunnen voorbeelden geven van verschillende
emoties;
…kunnen hun eigen emoties herkennen en onder
woorden brengen;
…kunnen emoties en gevoelens bij anderen herkennen;
…weten dat je emoties kunt ‘lezen’ aan de hand
van iemands: gezichtsuitdrukking, houding, gebaren en intonatie;
…kunnen zich voorstellen hoe een ander zich voelt;
…weten hoe zij de gevoelens van zichzelf en een ander kunnen beïnvloeden;
…weten wat ik-taal is;
…weten dat het fijn is wanneer iedereen fijne gevoelens heeft.

Bovenbouw
Wat gaan we leren?
We
…kennen de groep(en) waartoe zijn behoren;
…kennen de kenmerken van een prettige groep;
…weten wat groepsdruk is;
…weten dat het soms moeilijk is om groepsdruk
te weerstaan;
…kennen de verschillende rollen in een groep;
…kennen positieve en negatieve kanten van
verschillende rollen;
…weten wat een groep prettig maakt;
…dragen bij aan een fijne groep;
…weten hoe zij hun groep prettig houden

APC
Zoals u wellicht weet hebben we een Anti Pest Commissie. Deze bestaat uit twee leerkrachten
en 3 ouders. Tevens hebben we twee vertrouwenspersonen binnen onze school die elk jaar de
klassen rond gaan om zichtbaar te zijn. In onze hal hebben we een brievenbus waar leerlingen
een briefje in kunnen doen. Deze is uiteraard op slot zodat onze leerlingen iets vertrouwelijk
kunnen meedelen/vragen.
In de bijlage staat kort beschreven hoe de APC te werk gaat.

Bijlagen:
Brief Viermaster over ventilatie scholen
Poster APC (Antipestcommissie)
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