extra Nieuwsbrief januari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),
Heerlijk! In deze nieuwsbrief een (klein) bericht dat refereert aan carnaval. Een bericht dat
nu eens niet gaat over ...nouja.
Op zoek naar lichtpuntjes is een kinderhand gauw gevuld natuurlijk, maar het bericht geeft
aan dat het belangrijk is om samen naar de toekomst te kijken. Je een beetje te verheugen
op iets leuks, ook al zal dat in een andere vorm zijn dan andere jaren.
Laten we hopen dat we in de week voorafgaand aan de carnavalsvakantie de kinderen naar
school mogen laten komen en er vrijdag 12 februari samen een mooie dag van kunnen
maken.
Vriendelijke groet, ook namens het team van obs de Kikkenduut,
Cobine Ramaekers, directeur
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Noodopvang
Het rooster van de huidige week is telkens het uitgangspunt voor de volgende week.
Wijzigingen kunt u rechtstreeks doorgeven aan Jessica, via
jessica.persoons@opmaatgroep.com. Wijzigingen die voor 16.00 binnenkomen worden
dezelfde dag verwerkt.
Kinderen uit groep 1 t/m 3 worden bij de noodingang van de Hommeltjes gebracht en
gehaald. Kinderen uit groep 4 t/m 8 nemen bij de poort bij de fietsenrekken aan de voorzijde
van de school afscheid en worden daar ook weer opgehaald. Deze kinderen lopen zelf naar
de ingang naast de Veldmuizen.
Halen en brengen gebeurt gespreid, u kunt de kinderen 's morgens tussen 8.15 en 9.00
brengen en 's middags vanaf een half uur voor de gebruikelijke eindtijden ophalen.

We werken met man en macht aan de invulling van begeleiding in de noodopvang.
Onderwijsassistenten, stagiaires en vakleerkrachten doen hun uiterste best om kinderen
mee te laten doen met de onlinelessen die groepsleerkrachten verzorgen. Ook houden zij
toezicht op de kinderen wanneer ze aan hun planning werken.
Inhoudelijk krijgen de kinderen echter geen ondersteuning zoals ze dat van hun
groepsleerkracht tijdens de reguliere lessen kennen. Dat kan ook niet wanneer er één
persoon toezicht houdt op een groep, bestaande leerlingen uit soms 4 verschillende
leerjaren. Kinderen krijgen hulp die te vergelijken is met de hulp die u thuis uw kind(eren)
geeft, alleen met meer kinderen tegelijk.

Richtlijnen
Richtlijnen voor toegang in de noodopvang zijn als volgt:
Kinderen zijn welkom in de noodopvang als zij vrij zijn van de volgende klachten:
•
•
•
•
•
•

verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
hoesten
benauwdheid
verhoging (tot 38 graden Celsius)
koorts (vanaf 38 graden Celsius)
plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping)

Dit geldt voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 in onze noodopvang. Wanneer kinderen
met bovenstaande klachten op school zijn, dan nemen wij contact op met u om ze op te
halen en weer mee naar huis te nemen.
Ook de overheid adviseert om kinderen met klachten die passen bij het corona virus naar
huis te sturen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs/corona-en-regels-voor-scholenbasisonderwijs-en-speciaal-basisonderwijs.

Zorgoppas (Veronique van Raaij)
In verband met de lockdown zien wij regelmatig hoe ouders soms worstelen met de
combinatie van thuis werken en ook je kind helpen met schoolwerk. Met name bij ouders
(ook leerkrachten) van zorgbehoevende kinderen. Deze ouders zijn een groep mantelzorgers
die vaak over het hoofd worden gezien. Dit roept veel stress op in het gezin als je je weinig
kunt ontspannen.
Ouders hebben er soms moeite mee om een oppas te vinden die ervaring heeft met deze
groep kinderen, zodat ze zelf even een time out kunnen nemen.
Er is nu een organisatie actief: Zorgoppasnl.

Zorgoppas wil er zijn voor alle ouders en verzorgende met zorgbehoevende kinderen en ze
willen je helpen om geschikte oppas te vinden voor deze kinderen. Bijvoorbeeld voor
kinderen met gedragsproblemen, autisme, ADHD, een ontwikkelingsachterstand of
zintuiglijke beperking. Let wel Zorgoppas werkt niet met traditionele diagnoses of indicaties.
Het maakt dus niet uit of je al zorg ontvangt of een indicatie hebt. Zij gaan er dus van uit dat
je als ouder prima kan beoordelen in hoeverre jouw kind zorgbehoevend is. De kosten zijn
7,50 euro per uur voor de oppas maar er is ook een abonnementsbijdrage aan de organisatie
en dat is 8 euro per maand.
De samenwerkende gemeentes in Brabant vullen het uurloon van de oppas aan tot 10 euro.
De andere kosten kunnen verhaald worden op je werkgever als die bereid is om voor zijn
medewerkers te investeren in Zorgoppas. Het kost de werkgever 250 euro per medewerker
per maand. Deze kosten kunnen vaak worden weggeschreven onder de WKR waarvan de
vrije ruimte per medewerker i.v.m. corona is verhoogd. Misschien ook iets voor Opmaat? En
voor werkgevers van de desbetreffende ouders.
Alle oppaskandidaten worden gescreend en er volgt een matchingsproces. Kijk voor meer
informatie op https://www.zorgoppas.nl/ .
Leenlaptops
Wanneer er in het gezin geen laptop is om de lessen te kunnen volgen, kunt u contact
opnemen met Peter Ketelaars: peter.ketelaars@opmaatgroep.com

Toetsing
De ouders van leerlingen uit groep 8 ontvangen komende week een brief waarin beschreven
wordt hoe de advisering dit schooljaar tot stand komt. Het opstellen van de adviezen wijkt af
van voorgaande jaren, vanwege de schoolsluiting door corona.
Over de toetsing van groep 3 t/m 7 informeren we u zodra duidelijk is wanneer de scholen
weer open mogen.

HPO/HPS
Ondanks alle beperkingen zijn we bezig met het nog beter maken van ons onderwijs op de
lange termijn. We staan niet stil!
Om te beginnen ontvangt u bij elke nieuwsbrief in de bijlage weer 2 kwaliteitskaarten. De
kaarten zijn geüpdate en geven u informatie over hoe we zaken op de Kikkenduut
aanpakken.
De scholing van leerkrachten gaat ook door: 4 januari hadden we als team een studiedag en
in maart staat een studiedag voor een tweetal kleuterleerkrachten gepland. Het thema van
deze studiedag is differentiatie in het kleuteronderwijs en dat past weer mooi bij ons
HPO/HPS -traject.

Tenslotte zijn de doelstellingengesprekken in volle gang. In deze gesprekken die de
leerkrachten met mij hebben, vertellen zij over welke doelen ze willen bereiken en welke
stappen ze daarvoor gaan zetten. Alles gericht op onderwijskwaliteit en vooruitkijken.

Carnaval
Het is bijna carnaval! Zin om samen met de kinderen maskers te maken? Klik voor meer
informatie op onderstaande link:
www.kiddikleurplaten.nl.

Online cursus Engels voor huidige en toekomstige brugklassers
Als vervolg op de cursussen in de kerstvakantie organiseert Anglia Network.NL deze
voorjaarsvakantie speciaal voor de huidige en toekomstige brugklassers de online "Brugklas
Engels" cursus via ons Online Learning Platform. In deze cursus komen de belangrijkste
punten uit Anglia Primary en Preliminary aan bod. Klik voor meer informatie op
onderstaande link:
https://www.anglia.nl/brugklas.html

Creatieve lessen voor thuis
Voor ouders is het begeleiden van thuisonderwijs behoorlijk intensief. Tel daar de verlengde
lockdown bij op en het is overduidelijk: er is behoefte aan ontspanning.
Er zijn gratis teken- en handvaardigheidslessen die gratis beschikbaar zijn. Klik voor meer
informatie op onderstaande link:
Gratis creatieve lessen voor thuis in groep 1 t/m 8 (email-provider.nl)

Leer je kind over het verkeer

Samen thuis werken en leren is intensief voor zowel ouders als kinderen. Met deze leuke tips
voor thuis - van kleurplaten tot games - zijn de kleinste weggebruikers uren zoet én leren ze
op een speelse manier over het verkeer. Een mooie tip! Klik voor meer informatie op
onderstaande link:
Leer je kind over het verkeer | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)

Corona Ganzenbord en Memory
De komende tijd wordt er nog vanuit thuis lesgegeven en is er minder bewegingsonderwijs
door de leerlingen.
Wout en Paula van Natuurlijk Gezond Oisterwijk bedachten met bijgevoegde spellen een
manier om thuis (extra) te bewegen. Leuk om de spellen samen met vrienden,
broertjes/zusjes of het hele gezin te spelen.
Bij het ganzenbord staan de opdrachten op het spel.
Bij de memory staan de opdrachten op de kaartjes en die moeten de tegenstanders doen
wanneer jij 2 dezelfde hebt omgedraaid.
Daarnaast dagen zijde leerlingen uit om thuis een beweeg activiteit te filmen waarvan ze
denken dat Paula, Marian (vakleerkracht gym op de Kikkenduut), Mirjam en ik dit niet
kunnen. Voorwaarde is wel dat het thuis moet kunnen. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld een
trampoline thuis.
De filmpjes mogen ze sturen naar wout@natuurlijkgezondoisterwijk.nl of
paula@natuurlijkgezondoisterwijk.nl

