Spring
De

VOORWOORD
De bladeren kleuren, kastanjes en bolsters liggen op de
aandachttafels, laarzen aan, de geur van natte bladeren…,
kortom het is herfst. Hoe heerlijk is het om volgende week
tijd te maken voor een herfstwandeling en te doen waar
we zin in hebben. Tijd om een weekje bij te tanken.
De groepen hebben hun weg gevonden en ook de
leerkrachten zijn gewend aan de ‘nieuwe’ groep.
Na de herfstvakantie nemen wij afscheid van Sterre Goemans
(Yoga en dans). Zij gaat meer lessen geven op een andere
school binnen de stichting en dat maakt dat dit niet meer
te combineren valt met de lessen bij ons op school.
Wij vinden dit echt heel jammer. Sterre is een fijne collega
en de leerlingen zullen haar lessen missen. Ook tijdens de
lockdown heeft zij de leerlingen weten te bereiken met
filmpjes of de online lessen. Op dit moment zijn wij nog
naarstig op zoek naar een invulling en ik hoop dat dit gaat
lukken.
Tevredenheidsonderzoek. Sophia Scholen en ook wij als
school vinden het belangrijk uw mening te horen en dit te
gebruiken voor ontwikkelpunten. Vorig jaar is er een audit
afgenomen binnen de Springplank. Met de feedback zijn wij
flink aan de slag gegaan en werken aan onze verbeteringen.
Een tevredenheidsonderzoek helpt ons ook. In november
wordt u uitgenodigd 25 vragen in te vullen. Dit zijn er
minder dan eerdere onderzoeken. Uiteraard neem ik u
mee in de uitvoering. Zodra dit in gang wordt gezet,
wordt u op de hoogte gebracht.
Na de herfstvakantie voeren wij enkele versoepelingen
in betreft de covid-regels. We blijven behoudend en hopen
dat we zo de covid besmettingen buiten de groepen en de
school kunnen houden. Wat deze versoepelingen inhouden,
leest u verderop in deze nieuwsbrief. Mede namens het
hele team wens ik u een fijne vakantie toe.
Vriendelijke groet,
Dorien van Doeveren
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HERHALING!!!
OPROEP
LUIZENOUDER

(opa/oma/tante/oom/..)

We hebben een tekort aan luizenpluizers!

Opgeven kunt u bij juf Ans of via de directie. Het is fijn als een
groepje ouders zich aanmeldt. Zo kunnen we na de vakanties
of bij een uitbraak direct ingrijpen. Een berichtje via Schoudercom is voldoende.

BABYNIEUWS
Op 21 september zijn (juf) Floor en Niels
de gelukkige en trotse ouders geworden
van Fiene. Het gaat heel goed en Floor
en Niels zitten op een roze wolk en
genieten van hun kleine meisje.

AGENDA
14 oktober
informatieavond ouders gr. 8 over het VO
15 oktober studiedag; leerlingen vrij
18 t/m 22 oktober herfstvakantie:
19 november studiedag; leerlingen vrij
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JANTJE BETON
Deze actie is vorige week afgesloten.
De verkochte loten zijn opgestuurd naar de
organisatie en nu is het wachten op het eindresultaat.
Vanaf deze kant willen we iedereen bedanken die aan
deze actie heeft meegeholpen, de leerlingen vanaf groep 5,
die langs de deuren zijn gegaan en de ouders die een
bijdrage hebben geleverd aan de opbrengst. Wanneer het
eindresultaat bekend is, zullen we dit uiteraard met u delen.
De helft van de opbrengst is voor de school en gaan we
gebruiken om spelmateriaal te kopen.

HART EN ZIEL
Deze week staat de afname van Hart en Ziel gepland.
Met dit instrument meten we de sociale veiligheid van de
leerlingen, hoe zitten zij in hun vel en welke interventies
kunnen we eventueel plegen. Vanaf groep 6 vullen de
leerlingen ook een vragenlijst in. Met deze informatie,
van leerkracht en leerling krijgen we een goed beeld hoe
de leerlingen zich voelen binnen de school. Er is specifieke
aandacht voor pestgedrag. Met de uitslag van deze vragenlijst
gaan we in gesprek met de leerlingen, en mogelijk de groep.
De groepsvorming is de afgelopen weken belangrijk geweest.
Door gebruik te maken van de Kanjertraining en eventueel
Taakspel wordt het klassenklimaat verbeterd. De ingevulde
vragenlijsten zijn, op schoolniveau in te zien door leerkracht
en IB-ér. De anonieme gegevens worden gedeeld met de
GGD en met hen besproken.

VOORLEZEN
Liefde voor boeken en interesse in lezen
ontstaan vanzelf als aan jonge kinderen
veel wordt voorgelezen. Voorlezen en zelf
lezen hebben veel voordelen: het
bevordert de taalvaardigheid, stimuleert
de fantasie en vergroot de kennis. En het is
vooral leuk! Kinderen die thuis worden
voorgelezen komen gemakkelijker mee op
school. Zij horen meer nieuwe woorden
en hebben een verhoogde concentratie
op school en later ook op het werk.

VERSOEPELINGEN
COVID OUDERS IN DE SCHOOL
Ouders kunnen voor een gesprek weer in de school komen.
De groepen 1-4 voeren de zogenaamde ‘inloopweek’ in.
In deze week kunnen ouders de kinderen in de groep brengen.
Wij willen graag de positieve kant vasthouden, zoals de
zelfstandigheid van de leerlingen en het direct kunnen starten
(8.30 uur) van de les.
We beginnen deze inloopweek 1x in de 3 weken bij de
groepen 1-2 en voor de groepen 3-4 éénmalig tussen de
vakanties. De leerkracht stuurt u een SchouderCombericht,
zodat u weet welke week het betreft.
Ouders mogen weer het plein op komen. De groepen 1-2c
en 1-2b blijven gebruik maken van de zijdeuren. 1-2a
gebruikt de hoofdingang.
De leerkrachten van de midden- en bovenbouw halen de
kinderen nog steeds op van het plein. Ouders die een korte
mededeling hebben voor de leerkracht kunnen dat
’s ochtends op het plein doen. Indien nodig, mogen de ouders
in de midden- en bovenbouw de klas in. Ook hier geldt dat
de lessen beginnen om 8.30 uur en de zelfstandigheid
van de kinderen willen we zeker behouden.
Traktaties zijn weer mogelijk in de eigen
Wij wensen alle
groep en worden op school opgegeten.

SPRING

leerlingen een fijne
herfstvakantie!

De huidige tijd brengt met zich mee dat ouders en andere
belangstellenden deze niet kunnen bijwonen. Gelukkig hebben
de kinderen wel voor elkaar opgetreden en hier veel plezier aan
beleefd. In de blogs van de groepen zag ik de optredens voorbijkomen. Houdt u ook de blog van de groep in de gaten?

Voorleestips:

• 15 minuten per dag: zorgt voor 1 miljoen extra woorden per jaar.
• Nooit te jong om te starten: voor alle leeftijden is voorlezen
leuk, en daag ook eens kinderen uit die al kunnen lezen door
moeilijkere boeken voor te lezen.
• Herhaal: eerst luisteren ze geboeid, daarna herkennen ze
het verhaaltje en dan komen de details aan bod.
• Doe het samen; neem er de tijd voor en geef volledige
aandacht aan het voorlezen, zet bijvoorbeeld de tv uit.
• Het kan overal: op de bank, in de auto, in bad.
• Interactie: wijs plaatjes aan, ga in op de tekst en stel vragen.
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