vrijdag 5 november 2021
Vanuit Isolatie bekeken.....
En toen was ik zelf (weer) aan de beurt, ondanks een vaccinatie en een eerder
doorgestane Coronabesmetting, testte ik afgelopen weekend opnieuw positief en
dat alleen met een beetje keelpijn... Het blijft een venijnig virus. Jammer dat het
niet aan iemand zichtbaar is, wanneer hij/zij besmettelijk is, dat zou het allemaal
een stuk eenvoudiger maken en zouden we al die maatregelen niet meer nodig
hebben. Helaas is het niet anders en is afgelopen dinsdag
weer het één en ander aangescherpt. Voor onze school
heeft het nog niet zo veel gevolgen. We houden weer
afstand van elkaar en zullen bezoekers weer vragen om
een mondkapje te dragen.
Voor mij dus een weekje (m.u.v. vandaag) thuiswerken.
Ook wel weer een ervaring. Ik heb online
klassenbezoeken gedaan. Ik was online via een
verbinding aanwezig of ik kreeg een filmpje van een leerkracht toegestuurd die
door een stagiaire was opgenomen. Collega's hebben de rondleidingen
overgenomen en een aantal andere overleggen konden gelukkig ook online
plaatsvinden. Op school valt het gelukkig verder mee met besmettingen. Voor de
leerkrachten is het online lesgeven voor leerlingen die thuiszitten een hele
uitdaging, omdat ze steeds moeten schakelen van de klas naar de leerling(en)
thuis. We hebben besloten om alleen leerlingen online les te geven, die echt in
quarantaine zitten vanwege een besmetting. Dus niet meer voor 1 of 2 dagen
verkoudheid of wachten op een testuitslag en ook niet meer voor een zieke die niet
naar school kan, maar wel online mee wil doen. We snappen dat u het liever anders
zou willen, maar op dit punt kiezen we voor het beperken van de werkdruk van de
leerkrachten. Is dit voor uw kind het geval? Dan graag voor 7:45 melden en dan
kunt u tussen de spullen komen halen.
Fijn Weekend, Romana
Agenda tot 1 december
8 november
Groepen 3 naar de bibliotheek.
9 november
Voorlichting VO voor ouders groepen 8, mail met link naar
onlinebijeenkomst is afgelopen maandag verstuurd.
16 november
STUDIEDAG – Leerlingen vrij
17 november
Groepen 7 gaan naar Corpus, aangepaste schooltijden tot
ver in de middag (+/- 15:45)
19 november *
Oudergesprekken groepen 1/3
(’s middags)
Ouder/kindgesprekken groepen 4-8
22 november
22 november *

Vanaf deze week is er een oudervragenlijst beschikbaar,
deze wordt op alle Sophiascholen uitgezet.
Oudergesprekken groepen 1/3
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Ouder/kindgesprekken groepen 4-8 (’s middags,
bovenbouw misschien begin van de avond)
24 november *

Oudergesprekken groepen 1/3
Ouder/kindgesprekken groepen 4-8 (’s middags,
bovenbouw misschien begin van de avond)

*Sommige groepen zullen hun gesprekken naar een andere datum verplaatsen, u krijgt dit dan
van de leerkrachten zelf te horen.
Ouder- en ouder/kindgesprekken
Vanaf 19 november staan de oudergesprekken op de planning. Voor de groepen 4
t/m 8 zelfs ouder/kindgesprekken. Vorig jaar hebben we voor dit laatste een Pilot
gedaan en dat is vanuit beide kanten (ouders en leerkrachten) goed bevallen.
Vandaar dat we dit nu schoolbreed inzetten vanaf groep 4. Tenslotte zijn de
kinderen degenen die het moeten gaan doen in de klas en dan kun je beter met ze,
dan alleen over ze praten. Vanaf volgende week woensdag 10 november om 13:00
kunt u weer inschrijven voor deze gesprekken.
De gesprekken zijn in principe op school, wij zorgen voor een setting waarin 1,5
meter afstand gehouden kan worden. Wilt u liever een online gesprek of heeft u op
het moment van het gesprek (milde) klachten, dan kunt u dit bij de leerkracht
aangeven en sturen we een Googlemeet link voor het gesprek.
Het is niet de bedoeling dat broertjes/zusjes meegaan naar het gesprek van een
ander kind van het gezin.
Wilt u iets bespreken met de leerkracht waar het kind niet bij is, dan is er de
mogelijkheid om het kind een paar minuten voor tijd het gesprek uit te “sturen”.
Dit kan ook van de kant van de leerkracht het geval zijn.

Extra uitdaging op Sophia scholen in Lisse
Iedere dinsdag of woensdag komen er op twee scholen in Lisse leerlingen van groep 4 t/m
groep 8 bij elkaar die meer aankunnen dan het aanbod in de klas. Zij worden hiervoor
geselecteerd door de leerkrachten in overleg met de intern begeleiders. Een leerling wordt
geselecteerd voor de plusklas op basis van werkhouding, denkniveau, observaties van de
leerkracht, methodetoetsen en cito toetsen.
Op dinsdag is dat op de Kindercampus Joseph en woensdag is dat op De Klarinet onder
begeleiding van Juf Jorien. Zij komen in een middenbouwgroep en bovenbouwgroep 1,5 uur per
week bij elkaar om na te denken over een bepaald thema. Op dit moment is dat het thema
Egypte. Er wordt met elkaar nieuwe kennis opgedaan, onderzoek gedaan naar piramides en
onderzoeksvragen uitgewerkt. In de klas gaan de leerlingen daar verder mee aan de slag. Vaak
wordt een project afgesloten met een presentatie voor de eigen groep. We zien dat dit een
positief effect heeft op deze leerlingen zodat zij met gelijkgestemden kunnen sparren.
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Op dit moment worden de scholen vanuit de overheid gestimuleerd om een passend aanbod te
maken zo ook voor deze doelgroep.
Statistisch gezien gaat het gemiddeld om
2% van de leerlingen die hier behoefte aan
zouden hebben. Wij hebben er met alle
Sophia scholen in Lisse voor gekozen om
deze groep iets groter te maken. Soms kan
dat betekenen dat leerlingen maar een
bepaalde periode aan de plusklas
deelnemen en andere leerlingen er langer
inzitten. Ook merken we soms dat niet alle
leerlingen baat hebben bij het aanbod in de
plusklas en dan zullen we na overleg met de
leerling en de ouders ook een leerling weer
laten stoppen met deelname aan de plusklas.
Activiteiten die in deze omgeving worden georganiseerd
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