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Nieuwsberichten van Kindcentrum de Spelevaert van week 10 Januari 2022

Beste Wensen
Allereerst wensen u namens alle teamleden een geweldig mooi 2022. Dat
iedereen gezond en gelukkig mag en kan blijven. Hopelijk wordt het een jaar
waarin wij weer ouders in de school kunnen ontvangen en alle activiteiten
doorgang kunnen vinden.

Terugblik Kerstviering
We kunnen terugkijken op een erg gezellig aangepast
kerstfeest met elkaar. De kinderen kwamen met gezellig
gevulde broodtrommels. Er was thuis veel werk van
gemaakt. Heel erg leuk. Naast een gezellig, sfeervolle lunch
hadden de kinderen ook een gezellige middag met een
filmpje of knutselen. Ouderraad bedankt voor het lekkers bij
de lunch en in de middag.

Corona maatregelen
De kinderen uit groep 6 t/m 8 moeten in de gangen in de school een mondkapje dragen.
Denkt u eraan deze mee te geven? Vandaag waren er veel kinderen zonder mondkapje op school.
Het dringend advies blijft om kinderen vanaf groep 6 2x per week een preventieve zelftest te laten
doen.
Deze worden verstrekt vanuit de overheid via school.
Wanneer de nieuwe zelftests binnen komen, weten we nog niet.
De afspraken omtrent halen en brengen blijven hetzelfde: groepen 1 /2 worden door de leerkrachten
buiten opgehaald en na schooltijd naar buiten gebracht.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.
Helaas mogen we u als ouder nog niet zomaar naar binnen laten....

Sinds vandaag zijn de quarantaine regels aangescherpt.
•
•

bij 1 of 2 gevallen hoeft de groep niet in quarantaine, zowel de kinderen al de leerkracht niet
bij 3 of meer besmette gevallen in de groep binnen 7 dagen gaat de hele groep en de
leerkracht in quarantaine. Ongeacht of er sprake is van immuniteit of niet.

Gouden weken
Deze week zijn wij voor de tweede keer dit schooljaar gestart met onze GOUDEN WEKEN.
Normaal is dit 1 week na de kerstvakantie. Maar omdat de kinderen elkaar een langere tijd niet
hebben gezien, worden het nu weken.
Hierin aandacht voor de volgende onderdelen:
• groepsontwikkeling (samenwerken, samen spelen, elkaar accepteren zoals we zijn, elkaar
beter leren kennen)
• regels en routines de komende weken weer even opfrissen.
• afspraken met de klas rond deze twee onderdelen
• de leerkracht helpt de kinderen met behulp van de consequentieladder zich in deze
afspraken te oefenen
Hierbij benoemt de leerkracht gewenst gedrag bij andere kinderen, zodat een kind zich al direct kan
verbeteren. De Kanjer- smileyposter staat centraal, zodat vertrouwen bovenaan staat.
Zo willen wij het WIJ- gevoel bij de kinderen bevorderen. Er wordt samen met de kinderen gekeken
en gesproken hoe je in een groep het beste met elkaar kunt omgaan en samenwerken. Op diverse
manieren wordt hier de komende weken aandacht aan besteedt tijdens de lessen.

Succesvol leren
Ondanks alle Coronaperikelen zijn we nog steeds volop bezig met het implementeren en verder
ontwikkelen van “Succesvol leren”. Samengevat leren kinderen welke vaardigheden ze al goed
kunnen en welke ze nog gaan ontwikkelen om goed tot leren te komen.
Daar horen ook sociale vaardigheden, zoals samenwerken, en welbevinden bij. Door middel van
leergesprekken wordt voor de leerlingen duidelijk waar ze staan en wat ze, met hulp en
ondersteuning van de leerkracht, in de komende periode gaan ontwikkelen.
Bij deze vaardigheden zijn verhalen met symbolen ontwikkeld door de leerkrachten, zodat het ook
voor de kinderen in de onderbouw duidelijk is wat er bedoeld wordt.
Door met de kinderen af te spreken wanneer hun werk in orde is en feedback te geven zodat ze
kunnen verbeteren tot het doel is bereikt, worden de resultaten verhoogd.
De Kanjerafspraken en de vaardigheden om tot leren te komen zullen in alle klassen eerdaags
zichtbaar zijn. Zo blijft het voor de kinderen helder waar ze mee bezig zijn.

Nieuwjaarsreceptie.
Door de huidige corona maatregelen is het organiseren van een nieuwjaarsreceptie helaas niet
mogelijk momenteel. Wij hadden het graag anders gezien.
Misschien dat we dit op een later moment alsnog doorgang kunnen geven, met een andere
benaming uiteraard.

