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Ouders de school in
Zoals jullie allemaal wel gehoord hebben, worden alle regels voor het onderwijs
per 25 september losgelaten en dat betekent dat de ouders weer de school in
mogen komen. De afgelopen 1,5 jaar hebben wij ervaren dat de kinderen
behoorlijk zelfstandig zijn geworden doordat jullie niet mee de school in mochten
komen en ze dus veel meer zelf moesten doen. Verder heeft het ook een stukje
rust opgeleverd in de school, wat weer ten goede komt aan de effectieve
onderwijstijd. Wat ook nog meespeelt is dat er in Amsterdam nog best veel
besmettingen plaatsvinden en ik niet wil dat we alsnog dicht moeten vanwege
een grootschalige uitbraak op de Annie. Maar wij vinden het ook heel belangrijk
dat ouders de mogelijkheid hebben de school in te komen en persoonlijk contact
te hebben met de leerkracht. Vandaar dat we het volgende besloten hebben:
elke ouder mag 2x per week mee de school in. We gaan dit niet aftekenen, maar
we vertrouwen erop dat jullie je hieraan houden. Dan spreiden we de inloop van
ouders op een natuurlijke manier en krijgt iedereen de kans om naar binnen te
komen op een dag dat het hem/haar uitkomt.
Bij de kleuters gaat het even anders: de leerkrachten blijven de kinderen op het
schoolplein ontvangen (ouders gaan dus niet mee de school in). Er komt 1x per
week een inloopochtend (van 08:15 tot 08:45 uur) voor de ouders per groep.
Welke dag dat zal zijn, verschilt per week, zodat alle ouders de kans krijgen om
in de groep te komen kijken. Het rooster krijgen jullie via de leerkracht.

De basisregels om Corona te verspreiden blijven nog wel gelden:

Basisregels voor iedereen
•
•
•
•

Was vaak en goed uw handen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
Zorg voor voldoende frisse lucht.

We vragen jullie dan ook zoveel mogelijk de 1,5 meter tot elkaar en de
leerkracht aan te houden. Ben je verkouden? Kom dan op een andere dag naar
binnen als je weer helemaal beter bent. Zo lopen we geen risico’s!

Workshoprondes
Volgende week vrijdag hebben we de eerste workshoprondes op school.
De kinderen hebben zich vandaag kunnen intekenen voor een workshop die ze
volgende week van 13 tot 14 uur gaan volgen. Elke leerkracht heeft zijn/haar
creativiteit aangeboord om iets leuks te bedenken. Het wordt een gezellige
middag! Zie de bijlage voor de verschillende workshops die gehouden worden op
school: het ziet er fantastisch uit; iedereen heeft enorm zijn best gedaan om iets
leuks te bedenken!

Toestemming voor het delen van beeldmateriaal
Op onze school laten wij met foto’s en films zien waar we mee bezig zijn.
Themaweken, bevo-projecten, verwonderwijs etc. Beeldmateriaal wordt gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Ook jullie zoon/dochter kan op deze foto’s
(en soms in filmpjes) te zien zijn. Graag willen we daarom jullie toestemming
vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van jullie kind(eren).
Waarom?
Onder de AVG hebben scholen toestemming nodig voor het publiceren van foto’s
en filmpjes en het delen van persoonsgegevens. Scholen moeten kunnen
aantonen dat ze geldige toestemming hebben van ouders voor de publicatie van
beeldmateriaal. Dit is onderdeel van onze verantwoordingsplicht en daar houden
wij ons graag aan.
Hoe werkt het?
Sinds kort is er een mogelijkheid om in Parro jullie voorkeuren aan te geven wat
betreft het delen van de persoonsgegevens en foto- en videomateriaal van jullie
kind. Wij willen jullie vragen deze (ieder jaar) kenbaar te maken via de Parroapp.
Stappen:
- Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
- Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
Wat zijn de voordelen voor jou als ouder?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen
toestemming voor geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat
hij/zij aan het begin heeft doorgeven. Op eerder gegeven toestemming kan je
altijd terugkomen. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming
geven.

Jullie toestemming geldt alleen voor foto’s en films die door ons, of in onze
opdracht worden gemaakt. Het maken van foto’s door ouders is binnen de school
niet toegestaan. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens
schoolactiviteiten die buiten de school plaatsvinden. De school heeft daar geen
invloed op. Wij vragen daarom aan ouders om terughoudend te zijn met het
maken van foto’s en films en deze niet te delen via sociale media.

Opening thema beroepen groepen 1-2
Afgelopen woensdag was er in de onderbouw de opening van het nieuwe thema:
beroepen. De leerkrachten hebben, als vanouds, een toneelstukje opgevoerd
voor de kinderen. Het was een enorm succes en de kinderen hebben genoten!
Hieronder een korte impressie:

Pluspunt en Sem Som
Dit schooljaar zijn we begonnen met een nieuwe rekenmethode. Voor de groepen
3 is dat Sem Som geworden en de groepen 4 t/m 8 werken met Pluspunt.
De kinderen zijn laaiend enthousiast over de nieuwe methodes. Ze zeggen het
zelfs tegen mij: “juf Arwen, die nieuwe rekenmethode is echt heel leuk!”.
Sem Som
Vandaag heb ik even bij groep 3B gekeken toen ze bezig waren met rekenen en
het eerste dat opvalt is dat de kinderen bewegend aan het leren zijn. Er staat
dan een dobbelsteen op het bord met links en rechts van de dobbelsteen een
getal. Ze moeten dan aan de linkerkant van het lokaal gaan staan als dat het
aantal ogen op de dobbelsteen is en aan de rechterkant als dat getal het aantal
ogen weergeeft. Ze zijn op een speelse, bewegende manier bezig met het
getalbeeld. Verder zijn er nog veel meer verschillende werkvormen die worden
gebruikt bij de methode Sem Som: circuitjes waarbij de kinderen in groepjes
opdrachten doen, spelletjes in groepjes of klassikaal en ze zijn regelmatig bezig
met onderzoekend leren, allemaal rondom de leerdoelen. Erg leuk en veel
variatie, waardoor de kinderen niet de hele tijd vanuit een werkboekje bezig zijn.
Deze methode sluit naadloos aan op Pluspunt, waar de kinderen vanaf groep 4
mee werken. Voor meer informatie over Sem Som kan je kijken op de website
van Zwijsen: https://www.zwijsen.nl/lesmethodes/semsom/hoe-het-werktgroep-3/
Pluspunt
Het is heel fijn, omdat er één onderwerp per keer behandeld wordt. Bij Alles Telt
werd alles door elkaar behandeld en dat is verwarrend. De uitleg is heel erg
goed: per les is er een doel, dat heel duidelijk is voor de kinderen. Er is een
werkboek waar je uit werkt, maar je kan ook conditietraining doen: dat kan op
tijd zijn, maar ook extra oefenen met bepaalde onderwerpen. Bij elk onderwerp
hoort een poppetje, waardoor het heel duidelijk is waar je mee bezig bent. Er is
minder uitleg van de leerkracht nodig (op bekende onderwerpen), want in het

werkboek staat ook een korte uitleg, waardoor je snel door kan gaan. Je mag
zelf aangeven of je hulp nodig hebt en dan kan je bij de juf gaan zitten. Er zitten
ook plusopdrachten in het werkschrift en die staan duidelijk aangegeven.
Tussendoor zijn er oefentoetsen om te kijken waar je nog aan moet werken.
Met dank aan Umut en Lex uit groep 8B

Mededelingen
Heel veel kinderen hebben tegenwoordig een telefoon en/of een smartwatch, die
ze mee naar school nemen. Het gebeurt regelmatig dat de telefoon/smartwatch
onder schooltijd gebruikt wordt (of tijdens de overblijf). Dat is niet de bedoeling.
Als er iets is, kan het kind bij de juf terecht en kan er vanuit school met ouders
gebeld worden. Voor ouders geldt hetzelfde: is er iets/mail, bel of stuur een
bericht via Parro. De telefoons/smartwatches gaan dan ook vanaf volgende week
in een bak bij de start van de schooldag. De bak staat in een afgesloten kast op
school. Na schooltijd mogen de kinderen hun telefoon/smartwatch weer mee
naar huis nemen. Tijdens de overblijf blijven de telefoons/smartwatches in de
kast (behalve als de kinderen naar huis gaan). Het veiligst is natuurlijk om de
telefoon/smartwatch thuis te houden, want wij zijn niet aansprakelijk voor
eventuele schade of verlies van de telefoon/smartwatch.
We krijgen regelmatig de vraag om werk voor thuis als een kind ziek is. Wij
geven geen werk mee naar huis bij ziekte van een kind; ziek is ziek.
We geven alleen schoolwerk mee als een kind in quarantaine moet, vanwege een
besmet familielid.

Bericht van onze showbizz juf
Hallo allemaal!
Volgend weekend (25&26 september) sta ik, juf Wieke van groep Geel, samen
met negen anderen in theater de Vorstin in Hilversum. En ik wil dit graag met
jullie delen omdat het een Disney Concert is waarbij we bekende Disney hits ten
gehore brengen uit o.a. The Lion King, Tarzan, Frozen, Mary Poppins en nog vele
andere Disney hits!! Geniet op zaterdag 25 of zondag 26 september van een
muzikaal en vrolijk concert met een heerlijke setlist vol bekende Disneyhits!
Op zondag 26 september hebben we een middagshow om 14:00 en zaterdag 25
september om 20:00. Al denk ik dat dit voor de meeste te laat zal zijn ;)

Voor meer info en de kaartverkoop kun je kijken op
https://www.plzier.nl/plzierenfriends/disneyedition
Ik zou het natuurlijk extra leuk vinden om bekende gezichten van de Annie in de
zaal te zien zitten!
Groetjes Wieke

Belangrijke data
Woensdag 22 september

Studiedag 1: leerlingen vrij

Maandag 27 september

Start week tegen het pesten: #Doeslief

Maandag 4 oktober

Dag van de leraar

Woensdag 6 oktober

Opening Kinderboekenweek

Vrijdag 15 oktober

14:45 uur start herfstvakantie (1 week)

Maandag 25 oktober

Studiedag: leerlingen vrij

