vrijdag 15 oktober 2021
Van bovenaf bekeken….
Wat een mooie dag was het vandaag. Wat was juf Joy een stralende bruid!

Maandag was juf Iris ziek en was er geen vervanging, dus moesten de leerlingen
van groep 1/2A verdeeld worden. Dank aan de medewerking van een aantal van u,
die hun kind thuishielden zodat de klassen niet al te vol werden. De verwachting is
dat we de komende periode vaker te maken gaan krijgen met zieke leerkrachten en
dat er geen vervanging beschikbaar is. We hebben in het verleden al eens gedeeld
hoe we in deze gevallen handelen. Verderop in de nieuwsbrief nogmaals dit
overzicht.
Verder werd er deze week nog
volop aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek. De kleuters
kregen bezoek van een echte Kok
en een Stewardess die iets over hun
beroep kwamen vertellen. Dinsdag
was in de bovenbouw de finale van
de voorleeswedstrijd. Deze werd gewonnen door
Guusje uit groep 7B! De bovenbouwer zijn op woensdag gaan voorlezen in de
onderbouw.
Donderdag werd de Kinderboekenweek afgesloten met
een leesmarathon en een boekenmarkt. Veel boeken
wisselden daarbij van eigenaar en maar liefst 60
leerlingen deden mee aan de leesmarathon, een record!
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Na de vakantie zullen er een aantal regels m.b.t. halen en brengen versoepelen. De
afgelopen 1,5 jaar heeft ons ook wel nieuwe inzichten gegeven, dus we gaan niet
helemaal terug naar het “oude normaal”. We hebben ervaren dat leerlingen heel
zelfstandig worden als ze zelf naar binnen gaan en hun jas en spullen op moeten
ruimen. Ook hebben we veel rust bij de opstart van de dag ervaren doordat er geen
ouders (opa's/oma's, broertjes en zusjes) in de gangen en klaslokalen waren.
Leerlingen starten prettiger op. Ook de leerlingen die afscheid nemen lastig vinden,
blijven er minder lang in “hangen”. De afgelopen maanden hebben ook velen van u
aangegeven het niet zo erg te vinden om niet mee te lopen naar binnen, omdat u
dan sneller op weg kunt naar werk of andere afspraken. Verder op in deze
nieuwsbrief een uitgebreid overzicht.
Ik wens iedereen een fijne herfst(vakantie)week!
Agenda tot 1 december
16-24 oktober
Herfstvakantie
25 oktober
Inloop in de school vanaf 8:15, vanaf dinsdag weer 8:20
4 november
Groepen 8 op bezoek bij Rijnlands Sassenheim
9 november
Voorlichting VO voor ouders groepen 8
15 november
Vanaf deze week is er een oudervragenlijst beschikbaar,
deze wordt op alle Sophiascholen uitgezet.
16 november
STUDIEDAG – Leerlingen vrij
17 november
Groepen 7 gaan naar Corpus, aangepaste schooltijden
19 november
Oudergesprekken groepen 1/3
(’s middags)
Ouder/kindgesprekken groepen 4-8
22 november

Oudergesprekken groepen 1/3
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)

Schoolafspraken vanaf maandag 25 oktober 2021








De eerste bel gaat weer “gewoon” om 8:20
Alle leerlingen mogen weer door de “normale” ingang naar binnen. Dat wil zeggen:
Groep ½ door de hoofdingang, groep 3/4/5 door de zij-ingang en groepen 6/7/8 door de
toegangsdeur van de Piccolo.
Alle leerlingen die op school komen, gaan gelijk naar binnen, dus ook bovenbouw.
Afscheid nemen in principe bij het hek, even meelopen om een fiets op slot te zeten bij
de kleuters (en groep 3) mag.
De eerste week na de zomervakantie is wegbreng week. Dan mogen alle ouders élke
ochtend mee naar binnen lopen (ook in de bovenbouw), dan kunnen ze zien waar hun
kind zit, wie de leerkrachten zijn en hoe het lokaal eruit ziet.
De vrijdag voor elke vakantie en de maandag ná elke vakantie mogen ouders ook mee
naar binnen lopen. Andere ochtenden niet. Mededelingen kunnen via Schoudercom of
doorgegeven worden aan de mensen aan het hek. Dan is de inloop vanaf 8:15.
De groepen 1/2/3 organiseren meeloop/meekijk momenten, zodat elke ouder 1 x per
schooljaar de gelegenheid heeft om langere tijd mee te kijken in de klas.
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Er is weer mogelijkheid om hulpouders te vragen om te helpen (bijvoorbeeld met lezen,
luizenpluizen, spelletjesochtend etc.)
 Ouders zijn na schooltijd altijd welkom in de klas. Als er een gesprek direct na schooltijd
is, kan het een keertje niet.
 Nieuwe kleuters mogen tijdens de wenmomenten én de eerste week dat ze écht naar
school gaan, naar binnen worden gebracht.
 Alle Ouders van alle groepen mogen bij het ophalen het plein weer op, zodra de
kleutergroepen naar binnen gaan.
 Groep ½ is weer gewoon om 15:00 uit, in plaats van iets eerder.
 Oudergesprekken zijn weer op school.
 Thuisonderwijs alleen bij quarantaine en niet meer bij klachten.
Deze regels blijven van kracht, maar kunnen weer wijzigen wanneer de Coronamaatregelen
i.v.m. oplopende besmettingen/ziekenhuisopnames wellicht weer aangescherpt worden.

Regeling afwezigheid leerkracht











Wanneer een leerkracht zich ziekmeldt (vaak pas
’s morgens om 7:00 uur), kijken wij eerst of er
een invaller uit de vervangingspool beschikbaar
is.
Mocht die er niet zijn, dan wordt een parttime
collega benaderd met de vraag of deze een dag
extra wil werken. (Beginnend bij de duo partner).
Een collega heeft altijd het recht om zonder
opgaaf van reden “nee” te zeggen. Tenslotte
werkt men vaak niet voor niets parttime.
Wanneer het mogelijk is om een
onderwijsassistent voor de groep te plaatsen, dan is dat de volgende stap. Dit doen wij
alleen als wij denken dat dit verantwoord is.
Eventueel kunnen leerkrachten die geen klas hebben die dag, IB-ers en directeur voor
de groep, maar alleen wanneer hun eigen werkzaamheden dit toelaten
Dan is er nog de mogelijkheid om een groep te verdelen over andere groepen. Gelukkig
zijn we een grote school en kunnen we binnen de bouwen verdelen. Bij kleutergroepen
zullen we dan altijd de vraag stellen of ouders evt. hun kind weer mee naar huis willen
nemen. Deze laatste opties is voor max. 1 dag.
Als al bovenstaande opties uitgeput zijn, dan zullen we groepen naar huis moeten
sturen. We zullen daarom ook altijd een groep 1 dag verdelen om u op tijd te kunnen
informeren over dit besluit.

Leeftijdsadviezen bij games en televisieprogramma's.
Ongetwijfeld heeft u weleens van de
kijkwijzer gehoord. Deze bestaat
inmiddels 20 jaar. De Kijkwijzer is er
om ouders te ondersteunen welke
games en televisieprogramma's
geschikt zijn voor welke leeftijdsgroep.
In de media is de afgelopen weken het
één en ander geschreven over “Squid
Game” een Netflixserie die op dit
moment ongekend populair is.
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( https://www.kijkwijzer.nl/squid-game-season-1/page26-0-1540969.html ) Deze
serie heeft als leeftijdsadvies 16 jaar en ouder en dat is niet voor niets. Het is een
extreem gewelddadige serie. Ik kan niet voor u bepalen waar u uw kind wel of niet
naar laat kijken, dat is uw opvoeding, alleen is school vaak wel het verlengde van
thuis en wij zien op school liever niet dat deze manier van spelen hier wordt
voortgezet.
We hebben het tot nu toe nog niet op de Klarinet gezien, maar als uw kind
thuiskomt met het verhaal dat hij dit programma wil zien, omdat iedereen uit de
klas het mag zien, zou ik als ik u was dat eerst even bij andere ouders navragen!
Activiteiten die in deze omgeving worden georganiseerd
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