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Samen word je wereldwijs

Informatie / data
•
•

maandag 12 oktober: informatie avond groep 8
donderdag 15 oktober: studiedag; alle leerlingen vrij

Corona
Zoals u ongetwijfeld gehoord heeft, neemt in Haaksbergen het aantal corona
besmettingen de afgelopen tijd snel toe. Ook onze school heeft hier helaas mee
te maken. Zo is de gymleerkracht, meneer Thijs, preventief in quartaine
geweest, gelukkig zonder zelf ziek te worden. Hij is weer aan het werk. Ook
juffrouw Rian, de leerkracht van de plusklas, zit in quarantaine. Zij is helaas zelf
wel ziek. De plusklas voor de onderbouw gaat daarom voorlopig niet door.
Beide situaties hebben geen concequenties voor de andere kinderen of
leerkrachten op school. Dit geldt ook als er kinderen of ouders ziek zijn en
eventueel in quarantaine moeten. Mochten er gevolgen zijn voor uw kind/
kinderen, of voor de hele school, dan wordt u daarover uiteraard op de hoogte
gesteld.
Het komt helaas voor dat ook leerkrachten ziek (verkouden) worden, of dat ze
thuis zieke huisgenoten hebben. In dat geval worden de kinderen, net als
anders, de eerste dag op school opgevangen. Mocht het onmogelijk worden om
invallers te krijgen, dan zijn onze leerkrachten bereid om extra te komen
werken. Op deze manier heeft het voor de kinderen de minste negatieve
gevolgen.
Als toch blijkt dat er geen inval mogelijk is voor de volgende dag, zullen de
kinderen thuis moeten blijven. Voor zover mogelijk zullen ze dan schoolwerk mee
naar huis krijgen.
Aan ouders vragen we om de kinderen zoveel mogelijk, waar dat kan, alleen
naar school te laten komen, of anders bij het hek/ muurtje afscheid van ze te
nemen. In principe komen ouders alleen op afspraak de school binnen.
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u een beslisboom. Als uw kind
ziek/ verkouden is, kunt u hierop kijken of hij/ zij wel of niet naar school mag.
Mocht u vragen hebben, spreek ons gerust aan op het plein, of bel even met
school.
Nieuwe collega en vervanging
Vanaf de start van dit schooljaar hebben we een nieuwe collega, Roza
Papenborg. Zij werkt de donderdag en vrijdag in groep 7, zodat we de
combinatiegroep 7/8 dan kunnen splitsen.

Vanaf 30 september zal meneer Wessel Kok de zwangerschapsvervanging van
juffrouw Marije invullen. Hij werkt op de woensdag in groep 7 en de donderdag
en vrijdag in groep 8.
We wensen Roza en Wessel een hele fijne tijd bij ons op school!

Snappet
Vanaf het begin van dit schooljaar werken we met het programma Snappet voor
het vak rekenen. Het is een digitale vorm van onderwijs. De leerkracht geeft
eerst instructie aan de groep en ze maken samen oefen sommen. Daarna gaat
ieder kind zelf aan het werk. De kinderen van groep 4, 5 en 6 werken met een
IPad en de kinderen van groep 7 en 8 met een Chromebook. Daarop maken ze
de sommen. De sommen worden per kind afgestemd op het eigen niveau.
Zodoende kunnen ze beter oefenen met wat nodig is en groeien ze daar waar het
kan. De leerkracht kan bovendien meteen zien hoe de kinderen het doen. Zij kan
de uitleg en hulp daarop aanpassen.
Studiedagen
Het begin van dit schooljaar zijn we gestart met een studiedag en op 15 oktober
hebben we weer een studiedag. Tijdens deze dagen staan twee ontwikkelingen
centraal. Een daarvan is ons nieuwe leerling administratie programma,
ParnasSys. We krijgen scholing over hoe hiermee te werken en hoe dit
programma in te richten. Uiteindelijk moeten alle gegevens binnen één
programma bewaard kunnen worden.
Daarnaast zijn we, samen met het team van basisschool Holthuizen bezig met
een scholing over ouderbetrokkenheid. Een heel interessant onderwerp, met
verschillende invalshoeken en onderdelen. U zult hierover ongetwijfeld meer
horen de komende jaren.
ANWB Streetwise
Op 19 september is de ANWB bij ons op school geweest met het programma
Streetwise. Voor alle groepen was er een ander onderwerp. Eerst was er een
stuk informatie in de klas en daarna gingen de kinderen zelf aan het werk. De
kleuters hadden een heel stratenplan in de speelzaal liggen en leerden vooral
over oversteken en uitkijken. Daar ging het ook bij groep 3 / 4 over. In de
gymzaal was een groot straten parcours uitgezet met stoplichten en een klein
autootje. Groep 5/ 6 kreeg les over de remweg en reactietijd. Zij mochten zelf in
de ANWB auto remmen en ervaren hoe snel je kunt reageren. De kinderen van
groep 7 / 8 moesten een parcours op het schoolplein fietsen. Zelfs met een
rugzak van 15 kg en dat was best even lastig.

Rookvrije school
In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we hopen dat ook ons schoolplein
binnenkort rookvrij zal zijn. Samen met de MR hebben we hierover gesproken.
We zijn allemaal van mening dat een rookvrije omgeving in het belang is van
iedereen. Daarom is ook ons schoolplein vanaf 1 oktober 2020 rookvrij!
In de klassen zal hier aandacht aan besteed worden, zodat iedereen op de
hoogte is en ook het belang inziet van een rookvrij schoolplein.
Helaas zal het bord, zoals hiernaast afgebeeld, nog even op zich laten
wachten.

Alternatieve kamp dag
Voor groep 8 stond vorige week het kamp gepland. Helaas kon dit vanwege
corona niet doorgaan. Wel hebben ze een geslaagde ‘alternatieve kamp dag’
gehad. Hieronder leest u een verslag van een van de leerlingen.

kampdag
Het was 8:30 en we stonden allemaal klaar met de fiets. We deden een hachje aan en we stapten op
de fiets en daar gingen we. Alle groepen kwamen ons uitzwaaien sommige stonden op het muurtje
en deden niks maar de meeste deden het goed. Toen we eenmaal uit de straat waren, begon het
praten over het kamp al. Na 45 minuten praten en fietsen waren we er, bij het Rutbeek we hadden
de fietsen neer gezet en al snoep gegeten toen we nog niet eens bij de zitplaatsen waren. Het eerste
dat ik ging doen was naar de kabelbaan toen ik er was rende iedereen zowat daar heen. Na een half
uur gingen we al naar het water. Het was ijskoud ik was al een beetje ziek dus ik mocht niet
zwemmen. Daarna gingen we bij het ondiepe een eiland bouwen daar waren we lang mee bezig dus
ik ging iets anders doen. Ik wou met Sahan een eikel gevecht doen maar dat mocht niet van juf. 5
minuten later kwam Joyce met knakworst en dat was heeeerlijk. daarna ging ik nog even klooien bij
het water en toen gingen we weer op de fiets. we kwamen vermoeit aan bij het glow in the dark
midgetgolf, we kregen eerst uitleg en daarna mochten we zelf beginnen. Vanaf hole 1 was het al een
beetje aan het worden vond ik zelf. Aan het eind was iedereen er een beetje klaar mee. Er was geen
winnaar daar hadden we niet naar gekeken toen we er uit gingen kreeg ik een beetje last van mijn
ogen. Achter dat gebouw was het gebouw van laser gamen. eerst kregen we buiten nog hele vieze
ranja en toen we echt mochten laser gamen. Ook moesten we even een instructie filmpje gekeken en
toen begonnen we. Eerst een potje solo en daarna in teams. Ik ben een keer eerste en een keer
derde. Het was heel leuk maar ik vond het ook leuk toen we naar huis gingen. Bij school kregen we
een ijsje dat was lekker. Dit was het einde van mijn verhaal.
Jesper

Hulpouders
Aan het begin van het schooljaar heeft u zich kunnen opgeven om te helpen bij
allerlei schoolse activiteiten. Een aantal werkgroepen is al gestart, anderen nog
niet. Mocht u nog niks gehoord hebben, dan komt dat binnenkort, of als de
activiteit gepland staat.
Voor de ondersteuning bij de computer lessen hebben we helaas nog geen
ouders om te helpen. Vandaar nogmaals een oproep, mocht u het leuk vinden
om in de groepen 5/6 en 7/8 te helpen met programma’s als Word of
PowerPoint, neem dan even contact op met een van de leerkrachten.
Kinderboekenweek
Vrijdag 2 oktober start bij ons op school de Kinderboekenweek. Het thema is dit
jaar ‘En toen ….’. De kinderen zullen op verschillende manieren en verschillende
momenten aan dit thema werken, zodat we op vrijdag 16 oktober de
Kinderboekenweek kunnen afsluiten met een heus museum. Het is helaas
vanwege corona niet mogelijk om u als ouders dan de school in te laten komen.
We bekijken op welke andere manieren we u toch een idee kunnen geven van
wat de kinderen allemaal gemaakt en gedaan hebben.

Kleuterpraat
Wat kunnen kleuters toch prachtig uit de hoek komen …..
Zo ook tijdens een gesprekje in de klas over waar je woont.
Een leuk verhaaltje;
In de klas is er een kort gesprekje tussen handpop Fred de Bever en de
kinderen. Fred vraagt aan de kinderen waar ze wonen en krijgt de volgende
antwoorden;
Mijn nummer is twee en twee.
Ik woon naast de buren en ik woon daar dichtbij.
Ik woon in het huis met de tuin en de bosjes
en ik woon daar (wijst met de vinger),
een volgende kleuter woont ver.
Lijkt me een duidelijk verhaal. Nu weet Fred in ieder geval waar de kinderen
wonen.

Beslisboom
De beslisboom op de volgende pagina is ontwikkeld door AJN jeugdartsen
Nederland en Boink Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Op
basis van de richtlijnen van het RIVM.
Hij geldt voor alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8 op de kinderopvang en op de
basisschool.

