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Welkomswoord
De eerste week zit erop en ik kan u zeggen dat wij er veel
plezier in hebben. Het is heerlijk om uw kinderen weer op
school te hebben en met ze aan de slag te gaan.
Omdat ik toch graag extra informatie met u wil delen, ontvangt u deze Maxima Magazine Extra. Het zou zo maar kunnen dat dit vaker nodig blijkt, gelet op alle ontwikkelingen
die spelen. Dan blijft u zo goed mogelijk op de hoogte.
Op school brengen van kleuters
Aan het einde van het vorige schooljaar hadden we veel stagiaires in de kleutergroepen, waardoor we de kleuters buiten
goed op konden vangen. Omdat we nu nog geen stagiaires
hebben, bleek dit voor ons in de eerste dagen van deze week
te onoverzichtelijk, waardoor sommige kleuters zich onveilig
voelden en weer hun ouders achterna gingen, omdat dan net alle lkr met
kleuters naar binnen liepen. Binnen moet nl ook
alles rustig opgevangen
kunnen worden.
Zo hebben we deze week ingesteld dat u als ouders met uw
kleuter wel het schoolplein op mag om uw kind bij de deur af
te geven. Wij hopen dat het met de nieuwe benadering beter kan gaan lopen. Nu was het weer even nieuw voor alle
ouders, dus ik hoop ook dat het zwaaien straks weer over is
en ouders sneller het plein verlaten en ruimte voor elkaar
maken. Ik wil iedereen nogmaals op het hart drukken en dus
dringend verzoeken om goed rekening met andere ouders te
houden, dus met de 1,5 m afstand. Geef elkaar de ruimte,
blijf niet te lang op het plein hangen. We kijken het afgeven
van de kinderen na schooltijd nog even aan, maar misschien
passen we dat ook nog aan.
Ouders mogen nog steeds de school niet in, dat kan alleen
op afspraak.
Info-avonden en Oudergesprekken
De komende week staan de bekende informatie-avonden
gepland. Deze kunnen helaas niet doorgaan, omdat we met
veel ouders tegelijk in de school/lokaal geen 1,5 m afstand
kunnen houden. Dus we doen het anders.
Elke leerkracht mailt volgende week vrijdag een keurig overzicht met relevante informatie over het leerjaar van uw kind.
U kunt dan thuis op uw gemak de informatie doornemen. Bij
vragen kunt u natuurlijk altijd de leerkracht mailen.

Extra

4 september 2020

Wat de informatie-avond van groep 8 betreft m.b.t. het
Voortgezet Onderwijs, geldt hetzelfde. U krijgt een uitgebreide PowerPoint presentatie toegestuurd met alle belangrijke
vraagstukken die voor u en uw kind gelden in dit schooljaar
richting het voortgezet onderwijs. Ook hierover kunt u uiteraard via de mail vragen stellen of in de gesprekken die gaan
komen.
Dit jaar zouden wij geen oudervertelgesprekken in september houden, maar voortgangsgesprekken in oktober/
november. Omdat de omstandigheden door Covid19 en alle
richtlijnen alles beïnvloeden, hebben we een middenweg
gezocht.
Omdat we toch heel graag contact met alle ouders willen
hebben, zodat we u beter leren kennen en u de leerkracht
van uw kind, hebben we het volgende besloten.
We halen deze gesprekken naar voren, naar eind september/
begin oktober. Dan draaien we enkele weken en kent de
leerkracht uw kind ook al een beetje (of meer). Dit willen wij
als volgt vorm geven; bij groep 1-2 zonder kinderen, gr 3 t/m
5 het kind op vrijwillige basis en bij gr 6 t/m 8 graag het kind
erbij. Elk gesprek zal dan een kwartier duren.
Een bijkomend voordeel is ook dat u het lokaal van uw kind
kunt bekijken en een beetje gevoel krijgt bij de leeromgeving
waar uw kind elke dag aanwezig is. Ook dat vinden wij en u
waarschijnlijk ook, na al deze gekke maanden, wenselijk.
We spreiden de gesprekken over meerdere weken in de middagen en/of avonden, zodat we ook echt ruimte kunnen realiseren voor alle mensen en iedereen zich veilig door de
school kan bewegen. Iedereen wordt hiervoor uitgenodigd.
Wat de adviesgesprekken in groep 8 betreft, vinden deze
later in november plaats. Voor de herfstvakantie wordt de
Cito-Entreetoets afgenomen, dan kunnen we dit na de
herfstvakantie in het team bespreken om tot een voorlopig
advies te komen. Vervolgens worden alle ouders en kinderen
van groep 8 door de eigen leerkracht uitgenodigd.
Gymlessen
Deze week is meester Vince met de gymlessen begonnen.
Hier zijn we erg blij mee. Hij kan zich volledig focussen op de
kwaliteit van de gymlessen. Hij is erg enthousiast gestart en
leert zo echt ook alle kinderen van onze school met de tijd
kennen.

Herinnering: Schoolfotograaf vrijdag 18 september
Op vrijdag 18 september worden we allemaal weer op ons
best vastgelegd door onze schoolfotograaf. Zowel individueel
als met de hele groep. Helaas moet dat door de Covid-19
richtlijnen anders verlopen dan voorgaande jaren.
Broer-/zusfoto’s
Deze gaan dit jaar niet door omdat de ouders immers niet op
school mogen komen. De school
is te groot om de broertjes en
zusjes ( die op school zitten) onder schooltijd op de foto te
zetten. Hopelijk volgend jaar
weer!
Kledingadvies
Zie achtergrond, ieder naar eigen smaak. Pas op: Fluor kan
een reflexie geven op de kaaklijn van
het kind. Hele streepjes kunnen een
vervorming geven in de afsdruk van
het pasfotovel. Frisse kleuren komen
het beste over. Zwart is vaak somber.
Bij regen is het belangrijk dat uw kind
(eren) niet met kletsnatte haren op
school aankomt/aankomen.
Internet; de afhandeling zal via internet plaatsvinden en niet via school.

Dependance
Niet alle ouders zullen dit weten, maar ook de dependance
biedt ons vele mogelijkheden. Er is een prachtig Leerplein
ontwikkeld, waar de kinderen veel gebruik van kunnen maken.
Er is een leeratelier in ontwikkeling voor Robotica, programmeren, Techniek, Green Screen, Fotobewerking, StopMotion
en nog meer.

om kinderen het ‘moestuinieren’ mee te geven. De leerkrachten op de dependance zijn ook enthousiast, dus mogelijkheden genoeg.
We zoeken dus nog een opbergkast voor tuingereedschap en
tuingereedschap zelf. Misschien is er wel een ouder die zoiets toevallig over heeft? Dat zou mooi zijn.
Week tegen pesten
In de week van 21 t/m 25 september is het de nationale
week tegen Pesten.
‘Een veilige sfeer in de klas zorgt voor gevoelens van vertrouwen en rust. Het zorgt voor een situatie waarin groeien en
leren mogelijk zijn. Als leerkracht kun je bijdragen door het
volgen van de groepsdynamiek en ingrijpen bij ‘klein gedoe’. In de groep
kun je namelijk allerlei gedrag waarnemen dat leerlingen laten zien als ze
zich om wat voor reden dan ook niet
veilig, gehoord en gezien voelen.’
Voor ons is dit onderwerp altijd een
punt van aandacht omdat we een veilige leeromgeving essentieel vinden. We
combineren dit met onze lessen uit de
Kanjertraining om de kinderen bewust te maken wat pesten
eigenlijk is en welke gevolgen dat voor de ander heeft en dat
we het niet willen accepteren.
Zie ook: https://www.weektegenpesten.com/samen-aanzet/
Schoolbrengweek
U heeft vast de challengekaart van uw kind gezien, om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen.
Wij hopen dat u hier aan deel wilt nemen om zo het auto
verkeer bij de school tegen te gaan. Het is voor de gezondheid en veiligheid van ons allen. Van harte aanbevolen.

Fijn weekend.
Moestuin: Verder is er een heel groot balkon, dat niet echt
gebruikt wordt. Wij gaan daar op een deel van het balkon
Hartelijke groeten, namens ons team,
een moestuin op wielen inrichten. Er gaan grote speciale
Huib Wilkes
moestuinbakken gemaakt worden, op wielen. Ons doel is om
daar met de kinderen die dat echt graag willen, een moestuin te starten en producten te laten groeien zoals kruiden,
sla, radijs, tomaAgenda
ten, wortels en
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