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VOORWOORD
Wat een gedoe! En ook zorg om onze gezondheid. 
We hadden toch allemaal gehoopt het ergste gehad te 
hebben en uit te kijken naar een zorgeloze Sinterklaas-  
en Kerstperiode. Helaas is dit niet het geval, sterker nog 
records aan besmettingen worden gebroken. Voor ons  
blijft het schakelen en het verantwoord omgaan met  
de regels. Wij zijn immers een organisatie waar veel 
beweging is en een hoge toeloop van personen. 
 
We hebben de afgelopen weken twee groepen in  
quarantaine gehad en ook in diverse groepen wordt vanuit 
huis online de lessen gevolgd. Er wordt veel gevraagd van 
onze veerkracht, zowel bij u thuis als bij ons op school. 

De adventstijd komt eraan en dat is traditiegetrouw een 
periode van verstilling en vertraging. Grijp deze periode aan 
om ook een moment stil te staan en je de vraag te stellen: 
“Hoe gaat het nu met ons?” Eveline Driest (bestuurder 
Sophia Scholen) heeft ons hierop gewezen en dit neem ik 
graag over. Om naast de hectiek van de dag ook bewust  
een moment van rust en bezinning te nemen.

De GGD wordt op dit moment veel gebeld door scholen  
en door ouders, op zoek naar informatie/verduidelijking.  
In de bijlage ontvangt u een brief van de GGD waarin u  
wordt geïnformeerd over de fase waar de GGD zich in bevindt 
en waarin wordt uitgelegd wat de GGD wel en niet doet. 

Aanscherpen COVID-regels:
Wie had kunnen bedenken dat de versoepelingen al zo snel 
teruggedraaid moesten worden. Gezien de hoge besmettings-
cijfers voeren we weer wat strengere regels in, zoals:  
• het dragen van een mondkapje in de school. 
• 1.5 meter is de norm
• kijkje in de klas wordt weer ‘on hold’ gezet.
• alleen bij noodzaak komen externen in de school.  

Tevredenheidsonderzoek
In de vorige nieuwsbrief heb ik al aangekondigd dat u wordt 
uitgenodigd een korte vragenlijst in te vullen. Deze uitnodiging 
ontvangt u op maandag 22 november. Wij hopen dat de 
respons hoog is en u gebruik maakt van deze mogelijkheid.  
Op die manier krijgen wij een goed beeld van de ervaringen  
die u heeft met onze school en daar kunnen wij de verbeter-
punten halen. Ervaring is dat de vragenlijst in de spam map  
kan belanden. Misschien wat meer aandacht voor deze  
map vanaf 22 november.

Mede namens het hele team,

Vriendelijke groet,
Dorien van Doeveren

AGENDA
 

19 november: studiedag leerlingen vrij
 
 

23 & 25 november 
voortgangsgesprekken, groep 1 t/m 7

 

25 november: kinderen schoen zetten

 
3 december: Sint op school  

Oh, kom er  eens  kijken…



Wordt uw peuter binnenkort een kleuter en heeft u uw 
kind nog niet aangemeld dan verzoek ik u dit binnenkort  
te doen.  
Zo kunnen wij inschatten met hoeveel leerlingen wij rekening 
kunnen houden de komende periode en is belangrijk voor 
onze formatie en daarmee het aantal groepen. Mochten er  
in uw omgeving ouders van peuters zijn die op zoek zijn naar 
een school dan horen wij het graag en kunnen wij een 
rondleiding organiseren. 

Komende week krijgt u via Schoudercom. De uitnodiging 
voor de voortgangsgesprekken. Doel is om u te informeren 
over de vaardigheid van uw zoon/dochter.  
Met het team hebben we afgesproken om deze gesprekken 
op school te houden, echter wel met een paar voorwaarden, 
die met Covid-19 te maken hebben:
• Één ouder aanwezig per gesprek.
• Bij klachten blijft u thuis
• Mondkapje bij binnenkomst verplicht, mag bij gesprek af.
• Afstand van 1,5 meter.
• Graag buiten wachten, tot uw afgesproken tijd.

Ouders die toch liever digitaal het gesprek willen voeren 
kunnen dit aangeven bij het invullen van de vraag op 
Schoudercom. De uitnodiging kunt u komende vrijdag 
verwachten.

Komende studiedag buigende leerkrachten zich over het 
effectief geven van instructie. Aan welke voorwaarden moet 
een goede instructie voldoen. Wij gaan uit van een Expliciete 
Directe Instructie (EDI). Deze manier van instructie kent een 
aantal voorwaarden:
• Voorkennis activeren
•  Benoemen lesdoel: wat ga ik ze leren? Gekoppeld aan 

vaardigheden
•  Voordoen-nadoen, eerst door de leerkracht en daarna  

door de kinderen
• Controle van begrip, hoe weet ik dat ze leren
• Feedback, kan je vertellen wat je geleerd hebt 
We maken afspraken, zodat deze manier van werken 
herkenbaar is voor alle leerlingen.

De groepen 1-2 gaan dieper in op het 
beredeneerd aanbod. Is het aanbod voor  
de groepen1-2 voldoende of kunnen we  
ook daar nog meer accenten leggen om 
de vaardigheden van de leerlingen te 
vergroten? Wachten we af of zijn we in 
staat de juiste vragen te stellen of 
opdrachten te geven die zorgen voor 
meer vaardigheid en uitdaging?
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STUDIEDAGAANMELDEN SCHOOL

VOORTGANGS- 
GESPREKKEN

GEZONDHEIDSDAGEN

Je bent  nooit  
te oud om  
te leren!

Hoe mooi kon het worden voor alle groep 7 leerlingen van 
de Sophia Scholen. Een bezoek aan Corpus, met de nodige 
workshops alles in het kader van gezondheid.  
Helaas gooide Corona roet in het eten. Een teleurstelling voor 
kinderen en de organisatie, die veel werk heeft gehad aan het 
realiseren van deze dag. Het is nl. niet echt alledaags werk om 
alle groep 7 leerlingen uit de Bollenstreek, in drie dagen te 
vervoeren naar Corpus en daar alles te leren over gezondheid.

Ook een stukje maaltijd hoort daarbij. De bestellingen  
waren al de deur uit en weggooien is geen optie. Vandaar  
dit toegevoegde bericht:
Na de teleurstelling, dat de Gezondheidsdagen bij Corpus  
voor de groepen 7 niet door konden gaan, hadden we nog  
wel het een en ander af te ronden. Zo hadden we in totaal 
1000 wraps in voorbereiding welke gesponsord waren door 
“No Fairytales”, de gezonde groente-wraps.

Woensdag hebben de leerlingen van de groepen 7 alsnog  
hun gevulde wrap ontvangen: we hopen dat het ze gesmaakt 
heeft. Bent u ook benieuwd hoe u thuis lekkere wraps maakt? 
Kijk dan eens op www.nofairytales.nl/recepten/


