De nieuwsbrief
nummer 3

9 oktober 2020

Inhoud
Agenda................................................................................................................................................. 1
Nieuws vanuit de directie.................................................................................................................... 1
Dalton - samenwerken ........................................................................................................................ 2
Kinderboekenweek.............................................................................................................................. 3
Week van de Opvoeding ..................................................................................................................... 3
Opgroeien is niet altijd makkelijk! ....................................................................................................... 4
Poppentheater .................................................................................................................................... 5

Agenda
16 okt
19 okt – 23 okt
week van 26 okt
4 nov

Studiedag, leerlingen vrij
Herfstvakantie
Herfstgesprekken
Voorleeswedstrijd

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Zoals u weet zitten we in de tweede golf van het Corona virus. Het kabinet, de GGD en het RIVM
hebben verscherpte regels en afspraken gemaakt om de besmettingen te beperken. Toch lopen de
besmettingen op.
Op school zijn wij ons hier terdege bewust van en hanteren de regels en afspraken van de GGD. Wij
willen u nogmaals verzoeken om deze regels en afspraken ook na te komen. Toch kunnen we
ondanks onze maatregelen niet voorkomen dat collega’s verkoudheidsklachten oplopen. Als een
leraar verkoudheidsklachten heeft mag hij/zij in ieder geval tot de (negatieve) uitslag van de test niet
op school komen. We proberen zo veel mogelijk klassen op te vangen, maar dit is vanwege het grote
aantal leraren en het lerarentekort vaak niet mogelijk. Hierdoor zijn wij nu al genoodzaakt ambulante
mensen zoals Remedial Teachers in te zetten of zelfs klassen naar huis te sturen. Dit gaat helaas ten
koste van de onderwijskwaliteit, de hulp aan individuele leerlingen en is (indirect) een belasting voor
u als ouder.
Daarom het volgende dringende verzoek: als uw kind verkoudheidsklachten ontwikkelt, wilt u dan
uw kind thuis houden ook al laat de beslisboom zien dat uw kind naar school mag komen. Hierdoor
kunnen we wellicht voorkomen dat de leraar verkoudheidsklachten ontwikkelt en we een hele klas
naar huis moeten sturen. Wij waarderen en ondersteunen het als u uw kind dan thuis houdt.
De directie

Dalton - samenwerken
Samenwerken is één van de Daltonkernwaarden en een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs.
Door samenwerkingsopdrachten aan te bieden komen we tegemoet aan de basisvoorwaarden die
het welbevinden van kinderen stimuleren: competentie (iets kunnen), relatie en autonomie (zelf
keuzes kunnen maken). Daarnaast draagt samenwerken bij aan actieve en gemotiveerde kinderen.
Belangrijk hierbij vinden wij dat een opdracht zo is vormgegeven dat iedereen mee kan doen en zijn
of haar aandeel levert. De kinderen hebben een gezamenlijk doel na worden gestimuleerd om vanuit
gedeelde verantwoordelijkheid samen tot een eind product te komen.
Voor de uitvoering van onze doorgaande lijn samenwerken, hebben wij een opbouw in een aantal
basiswerkvormen gekozen die u in de klas van uw kind terug zal zien komen. Hieronder vindt u onze
Klipper pictogrammen die wij binnen de school gebruiken voor de verschillende werkvormen.

Bovenbouw

Onderbouw/ middenbouw

Vraag uw kind gerust eens naar hoe de werkvormen werken.

Kinderboekenweek
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld was het afgelopen anderhalve week de
Kinderboekenweek. Vorige week hebben de kinderen wegens Corona in hun
eigen klas een leuke opening gehad. Zo was er in een klas een heus
mammoetbot en in een andere klas kwam er een ridder op bezoek. De rest van
de anderhalve week zijn er leuke activiteiten rondom het thema ‘En toen’
gehouden.
Vandaag was alweer de laatste dag van de Kinderboekenweek. Wij kijken
ondanks de maatregelen terug op een geslaagde Kinderboekenweek!
Ridder Alwin op bezoek bij de kleuters

Week van de Opvoeding
Beste ouders van De Klipper,
Tegenwoordig is er voor van alles een speciale dag of een week. Heeft u al eens gehoord van de
Week van de Opvoeding? Ieder jaar in oktober is er een week lang extra aandacht voor opvoeding,
opvoeddilemma’s en opvoedproblemen. Dit jaar is de week van de opvoeding van 5 tot en met 12
oktober.
Dit jaar is het eerste jaar dat wij Jeugdcoaches op School (JOS-sers) werkzaam zijn in Lansingerland.
Normaal zouden we een bijeenkomst organiseren tijdens deze week, maar dat is met alle
coronaperikelen en maatregelen helaas niet mogelijk. Toch willen we even stil staan bij deze
belangrijke week. Want opvoeden is niet altijd even makkelijk. Het landelijke thema van dit jaar is:
Staan en Opvallen
Hoewel de maatschappelijke druk toeneemt, zijn ouders bovenal weerbaar en veerkrachtig. Welke
factoren zorgen ervoor dat ouders zich fijn voelen in het ouderschap? En hoe kunnen professionals
hier een versterkende rol in spelen? Want wanneer het goed gaat met de ouder, gaat het ook vaak
goed met het kind.
Opvoeden is hard werken. Soms gaat het met vallen en opstaan. Maar het is vooral ook genieten.
Daarom zeggen we ‘Staan en Opvallen’
Mocht het blijven staan lastig zijn, weet dat u er niet alleen voor staat. Voelt u zich niet altijd fijn in
uw rol als vader of moeder, gaat het soms anders dan u zou willen? Wij, de JOS-sers zijn er om te
helpen. We denken graag met u mee of we bekijken samen wat er nodig is om (weer) te kunnen
“Staan en Opvallen”.
Ik ben aanwezig op de volgende tijden:
maandag locatie OL tussen 12.30-16.30
dinsdag locatie GU tussen 8.45-12.45
Maak gerust een afspraak!
Met vriendelijke groet,
Sonja Krans
s.krans@schoolformaat.nl
06-11169891
Meer informatie over ons op schoolformaat.nl/jos
Jeugdcoach op School in Lansingerland vanuit Schoolformaat.

Opgroeien is niet altijd makkelijk!
Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf, beter kan opkomen voor zichzelf, meer grip
krijgt op eigen emoties en angsten en op een fijne manier met andere kinderen en volwassenen kan
omgaan. Kortom dat je kind positief in het leven staat en zich lekker in zijn vel voelt!
Denk dan eens aan een (preventieve) training, bijvoorbeeld op het gebied van Sociale Vaardigheden,
Weerbaarheid, Faalangst, Omgaan met Scheiding van je ouders, Omgaan met Emoties en nog veel
meer!
Wilt u meer informatie? Kijk dan op https://centrumvoorjeugdengezin.nl/trainingen-lansingerland/ ,
of neem contact op met coördinator Charlotte Vermerris via c.vermerris@kwadraad.nl of tel. 06
40715256

Namens de gezamenlijke aanbieders,

Poppentheater

