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Roerige tijden
We zitten nog steeds in roerige tijden. Het blijft elke dag een hele uitdaging
om voor elke klas een leerkracht te krijgen. In deze periode hebben mensen al
snel last van een loopneus of een hoestje en dat betekent thuisblijven en laten
testen voor de collega’s. Gelukkig krijgen we voorrang bij het testen waardoor
collega’s niet al te lang thuis hoeven te zitten. We hebben nog geen klassen
thuis hoeven te laten. Laten we hopen (en duimen) dat het de komende
weken zo blijft!
In deze nieuwsflits informatie over hoe we het organiseren als kinderen voor
langere tijd niet naar school kunnen komen. We hebben op ICT gebied veel
geleerd de afgelopen maanden en dat kunnen we nu mooi toe gaan
passen.
Verder informatie over de aanpassing van de inloop bij de kleuters, een
oranje tintje door Suzy, informatie over Taakspel, onze voorleeskampioen en
we stellen een “nieuwe” IB-er voor.
Veel leesplezier en blijf gezond allemaal!
Raul Bongers

Inloop kleutergroepen
Vanaf a.s. maandag 12 oktober gaan we de inloop voor de 4 kleutergroepen
anders organiseren. Als de eerste bel gaat om 8.20 uur staan de leerkrachten
van de groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C en 1/2D gewoon op dezelfde plek op het
bordes. Echter gaan de leerkrachten na enkele minuten al naar binnen met
de kinderen die er dan zijn. Kinderen die later komen mogen zelf doorlopen
naar hun eigen groep. Nog steeds (helaas) zonder ouders. Op het bordes
blijven wel enkele collega’s van school staan om alles in goede banen te
leiden. Wilt u dus dat uw kind met de leerkracht meeloopt, dan is het zaak om
op tijd aanwezig te zijn. Om 8.30 uur (als de 2e bel gaat) verwachten we dat
alle kinderen in de klas zijn. Nu we verder de herfst en winter ingaan is het voor
de leerkrachten en de kinderen niet fijn om 10 minuten buiten te blijven staan.
Bedankt voor uw medewerking!

Taakspel
We hebben u al vaker geïnformeerd over het programma Taakspel.
Afgelopen maandag tijdens onze studiedag hebben we hier met het team
weer verder over gesproken. In de groepen 3 t/m 8 spelen de leerkrachten
op een aantal momenten in de week Taakspel. De leerkrachten mogen dan
alleen maar complimenten geven aan kinderen/groepjes of de klas.
Mopperen is dan verboden. In overleg met de kinderen staan er steeds 3
regels centraal waar extra op gelet wordt. Als een leerling zich niet aan een
regel houdt pakt de leerkracht een kaartje weg van het stapeltje kaartjes dat
bij een groepje ligt. Als er minimaal nog 1 kaartje overblijft als het “spel” is
afgelopen verdient het betreffende groepje een sticker. Bij een x aantal
stickers volgt er uiteindelijk een “grote” maandbeloning.
We zijn erg tevreden over Taakspel. Kinderen leren op deze manier om
taakgerichter te werken en ervaren dat dit fijn is. Leerkrachten zijn zich nog
bewuster over het geven van positieve feedback. Dus als er weer eens een
pyjama dag of een spelletjes dag wordt georganiseerd, dan weet u dat er
weer een beloning behaald is! Uw kinderen kunnen u er ongetwijfeld meer
over vertellen…………….
Nieuwe IB-er onderbouw
Zoals u misschien weet geeft juf Anneke op de woensdagen in groep 5B en de
donderdagen in groep 6A les.
Heel recent is bekend geworden dat Anneke haar oude passie van IB-er
(intern begeleider) weer op gaat pakken. En wel bij ons op school in de
onderbouw. Daar is Mieke nu nog IB-er, maar aangezien zij aan haar laatste
schooljaar bezig is willen we nu alvast duurzaam investeren. Anneke is eerder
IB-er geweest op een andere school.
Ouders van beide groepen zijn inmiddels geïnformeerd.
Voorleeskampioen!
Gisteren was de grande finale van de voorleeswedstrijd op ’t Palet. In de
groepen 6 t/m 8 hadden al verkiezingen per groep plaats gevonden. De
winnaars van deze groepen streden gistermiddag in onze nieuwe aula (op de
nieuwe tribune en de nieuwe poefjes) tegen elkaar. Uiteindelijk werd Adelia
uit groep 7B de winnaar! Adelia las voor uit een boek wat haar op het lijf
geschreven is. Het gaat over een meisje dat net in Nederland komt en nog
geen woord Nederlands spreekt. Adelia woont nu 4 jaar in Nederland en mag
zich nu trots de voorleeskampioen van ’t Palet noemen! Binnenkort gaat ze
onze school vertegenwoordigen bij de Eindhovense verkiezingen in de Witte
Dame. Alvast veel succes Adelia!

Thuiswerken tijdens ziekte
Tijdens Corona kan het voorkomen dat uw kind thuis komt te zitten. Mocht uw
kind langer dan 2 dagen thuis zitten, dan zullen we ervoor zorgen dat uw kind
vanaf dan toch thuis vooruit kan. Dit geeft de leerkracht tijd om werk klaar te
zetten. Het werk wat de kinderen voor thuis krijgen, is bedoeld voor ongeveer 2
uur.
Groepen 1 t/m 3
Bij de groepen 1 t/m 3 werken de kinderen veel op papier. Hierdoor zullen er
wat andere afspraken gemaakt worden dan in de bovenbouw. De leerlingen
zullen dan dus ook werk op papier meekrijgen. U kunt op afspraak, op uw
initiatief, een envelop komen halen op school die de groepsleerkracht heeft
samengesteld met werkjes voor thuis. Mocht u (bijvoorbeeld in verband met
Corona) niet de deur uit kunnen dan horen we graag per mail aan welk ander
kind op school het thuiswerk meegegeven kan worden.
Groepen 1-2
Mocht uw kind thuis zitten, dan zorgen we ervoor dat u de inloggegevens voor
de Kleuterplein software krijgt met een handleiding hoe uw kind daar mee aan
de slag kan. Verder zitten er in de envelop werkbladen. Kleuters spelen op een
schooldag ook veel. U kunt zelf thuis gezelschapsspelletjes spelen en/of
voorlezen. In de themabrief staan ook altijd tips om thuis te doen. Voor de
kinderen die de woorden van het thema mee krijgen is het ook altijd goed om
die extra te oefenen.
Groepen 3
Mocht uw kind thuis zitten dan krijgt uw kind de werkboekjes mee naar huis,
met een weekplanning waarop staat aangegeven wat er per dag gemaakt
moet worden. Uw kind kan thuis ook aan de slag met de software, waarvan u
de inlogcodes al heeft ontvangen.
Groepen 4 t/m 8
De groepen 4 t/m 8 zijn bekend met Google Classroom. Zij kunnen hier thuis
zelfstandig op inloggen via go.prowise.com. De leerkracht zet hierin de
weekplanning klaar. Via Prowise kunnen de kinderen eveneens toegang
krijgen tot hun digitaal lesmateriaal.

Dag van de leraar

Maandag 5 oktober was de dag van de leraar. Het evenement in het PSV- stadion om
het 100- jarig bestaan van SKPO te vieren kon helaas niet doorgaan.
Maar het was een unieke ervaring om, samen met enkele SKPO-collega’s, online in
gesprek te gaan met koningin Máxima! Het was een zeer prettig gesprek over ons
prachtige beroep en onderwijs ten tijde van de coronacrisis.
Suzy Chorlton

Het thema van de Week van de Opvoeding is dit jaar ‘Staan en Opvallen’.
Opvoeden is hard werken. Soms gaat het met vallen en opstaan. Maar het is vooral ook
genieten. Daarom zeggen we ‘Staan en Opvallen’. Het is dan ook fijn om te weten dat je er
niet alleen voor hoeft te staan. Voor een steuntje in de rug en tips over opgroeien en met alle
mogelijke (opvoed)vragen kun je bij mij terecht.
Wij weten dat je het al supergoed doet. Daarom maken wij graag gebruik van de Week van de
Opvoeding om:
ALLE OUDERS EEN COMPLIMENT TE GEVEN!
Begin met goed voor jezelf te zorgen! Omdat:
*Je het waard bent om goed voor jezelf te zorgen.
*Je veel beter voor anderen kunt zorgen, als je eerst goed voor jezelf zorgt.
*Het jouw verantwoordelijkheid is om goed voor jezelf te zorgen.
*Je het allemaal veel beter volhoudt, als je goed voor jezelf zorgt.
*Het gewoon leuk is om te doen! Je bent een leuk mens en je hebt jezelf altijd bij je. Zeg nou
zelf: wat is er nou leuker dan goed voor een leuk mens te zorgen :-) ?
Je kunt me altijd bellen/mailen of aanspreken.
Met vriendelijke groet,
Batoul Heijdenrijk – Zouhair
Pedagogisch Ondersteuner
Team VVE
Mobielnummer: 06 30 88 56 40 Mailadres:
b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl |

WIJeindhoven
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg.
Natuurlijk wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden.
Daarom kijk je met een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf zou
kunnen doen. Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving
iemand is die je kan helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Anders
zoeken we gewoon verder, zo nodig naar professionele hulp. En we bespreken ook
met je of je zelf iets voor een ander zou kunnen betekenen. Want eerst kom jij,
maar WIJeindhoven is er voor ons allemaal.
WIJeindhoven is op de volgende dagen en tijden in ons SPILcentrum te vinden:
• Inloop ’t Palet is op maandag van 8.10 tot 9.10 (kantoor 1e verdieping bij de
trap).
• Lijmbeek 118 (reintegratiekantoor) woensdag van 9.30 – 11.00
• De Tulp (Celsiusplein 18 – 19) donderdag 14.00 – 15.00
Verder zijn zij te bereiken op onderstaand telefoonnummer en mailadres:
WIJeindhoven: 040 238 8998
Emailadres: info@wijeindhoven.nl

Annemieke & Henriette van WIJeindhoven

