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Welkomswoord
Toch nog weer een Maxima Magazine Extra om u zo goed
mogelijk op de hoogte te houden. Het volgende Maxima Magazine komt op 25 september.

Extra

18 september 2020

Oudergesprekken vanaf 28 september
Het schooljaar is nu 3
weken weken op dreef.
De leerkrachten en
kinderen leren elkaar
Covid-19/herhaling
steeds beter kennen
Als bijlage treft u 2 pdf’s aan m.b.t. de beslisboom bij klach- en raken weer gewend
ten als neusverkoudheid e.d. Voor 0-6 jr en 7-12 jr, handig aan het schoolritme. In
om te lezen. Het blijft lastig om te bepalen wanneer een kind de groepen wordt veel
wel naar school kan of niet. Graag uw aandacht hiervoor.
aandacht besteed aan
groepsvorming en er wordt ook tijd besteed aan individuele
Dit geldt ook voor de leerkrachten. U hoort ongetwijfeld in
gesprekken tussen leerlingen en leerkracht.
het nieuws van klassen die naar huis worden gestuurd of
zelfs scholen die sluiten.
Helaas is het nog steeds niet de bedoeling dat ouders voor of
Uiteraard hoop ik dat dit op de Prinses Maximaschool niet
na schooltijd de school binnen komen om een kind naar de
hoeft te gebeuren, maar het is wel goed om hier rekening
klas te brengen in verband de coronamaatregelen. Ook de
mee te houden. Het kan zomaar in het najaar gebeuren dat informatieavonden hebben we om deze reden digitaal moeéén of meerdere leerkrachten zich met klachten melden en ten vormgeven. Hierdoor was er nog geen gelegenheid tot
zich moeten laten testen. Als dan het testen nog steeds 2 of (informele) kennismaking met de leerkracht(en) van uw kin3 dagen duurt, begrijpt u wel dat er direct een probleem ont- deren. Toch vinden we het belangrijk om de verbinding met
staat. Op het moment dat er geen invaller is, wordt de groep u, als ouders van onze leerlingen, vorm te geven. We hebben
naar huis gestuurd. Moet een leerkracht in quarantaine en er besloten om de eerste ronde voortgangsgesprekken eerder
is geen invaller, dan kan er mogelijk weer thuisonderwijs
in te plannen dan op de jaarplanning stond. We vinden noworden ingericht. Ik weet niet hoe het gaat lopen, maar ik
vember te laat om u voor het eerst te ontmoeten en te sprehoud er zeker rekening mee dat er op een dag ineens geen
ken. Daarom wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek in
leerkracht voor een groep is. Daarom wil ik u op het hart
de periode van maandag 28 september tot en met vrijdag 16
drukken om uw eigen netwerk goed in te richten, zodat u
oktober.
iets voor elkaar kunt betekenen, als dat nodig is.
We hebben wat richtlijnen en afspraken opgesteld waaraan
we ons willen houden:
Tot slot het volgende; ik wil een beroep op alle ouders doen
om buiten rekening met elkaar te houden. Sommige ouders Organisatie:
voelen zich niet fijn, omdat er niet altijd afstand wordt ge-De gesprekken zullen 15 minuten duren.
houden. Ik weet dat het best lastig is buiten bij het ophalen -Voor groep 1 en 2 zullen deze gesprekken tussen leerkracht
vooral. Maar toch graag uw aandacht hiervoor.
en ouder(s) plaatsvinden.
-Voor groep 3 tot en met 5 mag u zelf besluiten of uw kind
ook bij het gesprek met de leerkracht aanwezig is.
-Voor groep 6 tot en met 8 is de uitnodiging nadrukkelijk bedoeld voor het kind met ëén of beide ouders.
-Gesprekken vinden bij voorkeur plaats op de middag na
schooltijd, maar er zijn ook enkele avonden beschikbaar.
-In de loop van volgende week ontvangt u een link waarmee
u kunt inschrijven voor de ouder-(kind-) gesprekken op het
rooster van de leerkracht(en).
-Sommige ouders hebben al een afspraak staan met de leerkracht(en). Zij ontvangen geen inschrijflink.

Covid-maatregelen:
-Gesprekken vinden plaats in het klaslokaal van de leerling,
waarbij er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden tussen ouder(s) en leerkracht.
-Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van het gesprek
binnen en verlaat het schoolgebouw aub direct na het gesprek.
-Houd binnen de school ook voldoende afstand van andere
ouders en leerkrachten in het gebouw, zodat iedereen zich
prettig kan voelen.
-Bij de ingangen staat handgel waarmee u uw handen kunt
ontsmetten bij binnenkomst.
-Als u of één van uw gezinsleden klachten heeft die verband
zouden kunnen houden met corona, geef dit dan tijdig aan
bij de leerkracht. Het gesprek zal dan digitaal via Microsoft
Teams plaatsvinden.
-Als u zelf liever niet op school komt voor een gesprek, dan
hebben we daarvoor alle begrip. Geef dit tijdig per mail aan
bij de leerkracht, dan zal het gesprek digitaal via Microsoft
Teams plaatsvinden op het ingeplande tijdstip.
Op deze manier hopen we op een verantwoorde manier nader kennis met u te maken. Mocht u vragen hebben, dan
kunt u daarvoor terecht bij de leerkracht(en) van uw kind
(eren).

Anti-pest coördinator
Juf Mariska Cobben (gr 1-2B) is onze anti-pest coördinator op
school. Zij stelt zich hier aan u voor en licht toe wat dit betekent:
Ik ben Mariska Cobben en ben behalve leerkracht ook de anti
-pest-coördinator op de CBS Prinses Máxima. Op de Prinses
Máximaschool willen wij een veilig pedagogisch klimaat bieden, zodat de kinderen zich op een positieve en prettige wijze
kunnen ontwikkelen. Door middel van de Kanjertraining proberen we kinderen bewust te maken van hun gedrag met de
verschillende petten. Respect en vertrouwen staat hierbij centraal en hier hoort pesten natuurlijk niet bij.
Als anti-pest-coördinator functioneer ik als een aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten en ouders als zij te maken
krijgen met pestgedrag. Samen gaan we aan de slag om pesten tegen te gaan. Als u als ouder, of een leerling signalen
krijgt van pesten, is het goed om deze eerst met de groepsleerkracht te bespreken. De groepsleerkracht neemt bij signalen contact op met mij om het pesten in kaart te brengen
en zo nodig het anti-pestprotocol in werking te stellen.
Samen staan we sterk tegen pesten!
(Mocht u het fijn vinden, dan kunt u altijd een mail sturen
naar mlcobben@spectrum-spco.nl)

Week tegen pesten
In de komende week van 21 t/m 25 september is het de nati- Schoolbrengweek
Deze week was de Schoolbrengweek. U zult begrijpen dat
onale week tegen Pesten.
het heel gezond is voor kinderen om lopend of met de fiets
naar school te komen. Ook als het eens slecht weer is. Het
‘Een veilige sfeer in de klas
maakt de kinderen meer verkeersbewust en zelfstandig.
zorgt voor gevoelens van
Maar natuurlijk gaat het niet om 1 weekje, maar om het ververtrouwen en rust. Het
voer het hele schooljaar door. Zeker als het regent, kan dat
zorgt voor een situatie
een uitdaging zijn. Hopelijk blijven zo veel mogelijk ouders
waarin groeien en leren
en leerlingen lopend of op de fiets naar school komen.
mogelijk zijn. Als leerkracht
Succes.
kun je bijdragen door het
volgen van de groepsdynaIedereen een heel fijn weekend gewenst.
miek en ingrijpen bij ‘klein
gedoe’. In de groep kun je
Hartelijke groet, namens ons team,
namelijk allerlei gedrag
Huib Wilkes
waarnemen dat leerlingen
laten zien als ze zich om wat
voor reden dan ook niet
veilig, gehoord en gezien
voelen.’
Agenda
Voor ons is dit onderwerp altijd een punt van aandacht omvr 18 sep
dat we een veilige leeromgeving essentieel vinden. We comma 21/vr 25 sep Entreetoets groep 8
bineren dit met onze lessen uit de Kanjertraining om de kinWo 23 sep
Kinderpostzegels gr 7 en 8
deren bewust te maken wat pesten eigenlijk is en welke gevolgen dat voor de ander heeft en dat we het niet willen acWo 23 sep
Studiedag; vrije dag!!
cepteren.
vr 25 sep
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Zie ook: https://www.weektegenpesten.com/samen-aanzet/

