Nieuwsbrief januari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Nog even en dan weten we of de basisscholen op 8 februari hun deuren weer openen.
Heerlijk om de kinderen terug te zien en fysiek les te kunnen geven, om onderwijs weer over
te laten aan de leerkrachten, om klasgenootjes te zien.
Zorg is er ook. Over de veiligheid van leerkrachten, de bij te werken lesstof, de lockdown die
nog wel even voortduurt.
Dat vraagt iets van ons allemaal, maar ik heb er veel vertrouwen in dat ons dit samen lukt!

Vriendelijke groet, ook namens het team van obs de Kikkenduu,
Cobine Ramaekers, directeur

Bijlagen
•
•
•

Kwaliteitskaart 1.8 Werken in leerteams
Kwaliteitskaart 1.8a Werken in leerteams (bijlage)
Kleurplaat Trots op onze afvalhelden en kleurplaat Hartverwarmend

HPO/HPS
Dit keer ontvangt u kwaliteitskaarten met informatie over het werken in leerteams. We
geven u met deze kaarten een kijkje in de keuken van het HPO/HPS op de Kikkenduut. Heeft
u hierover vragen of opmerkingen, laat ons dat vooral weten.
ls organisatie hebben we ervoor gekozen om de chatfunctie in Teams aan te laten staan. Dit
heeft heel veel voordelen, maar leidt soms ook tot ongewenste situaties. Directeuren
pakken signalen snel op, waardoor we incidenten goed de kop in drukken.
Er is vanuit sommige directeuren de vraag gekomen voor communicatie naar ouders over
deze keuze. Hierbij een kort stukje toelichting over gebruik chat (Raymond, bedankt voor je
input).

Chatfunctie in Teams
Alle leerlingen van de school hebben in Teams toegang tot de chatfunctie. We gebruiken
deze functie veelvuldig in ons onderwijsproces.
We gebruiken dit o.a. voor:
•
•
•
•

het stellen van vragen tijdens instructie
hulp vragen aan de leerkracht na een instructie
samenwerken tussen leerling(en)
delen van documenten

De chatfunctie staat open en dat betekent dat leerlingen van Opmaat met elkaar contact
kunnen zoeken. Het is goed als u als ouder dit met uw kind bespreekt. Mochten er
oneigenlijke zaken voorvallen, meld dit dan aan de school. De leerkracht zal een gesprek
aangaan met leerling en ouders over het incident. Het is in het uiterste geval mogelijk de
chat voor een leerling uit te schakelen.
In Office 365 kan de chat alleen aan of uit. Er is geen middenweg. Daarom is er gekozen om
de chat aan te laten staan.

Afvalhelden (Charlotte de Wit Afdeling Ruimte – medewerker Afval, Gemeente Oisterwijk)
Van 1 t/m 7 maart is de Week van de Afvalhelden. Hoe tof zou het zijn om de Afvalhelden in
het zonnetje te zetten door zoveel mogelijk kinderen kleurplaten te laten inkleuren en deze
kunstwerkjes achter het raam te plakken in huis. Via deze mail stuur ik u PDF- documenten
door van verschillende kleurplaten over de Afvalhelden. Het zou leuk zijn als u deze
kleurplaten wilt delen/verspreiden waardoor de Afvalhelden veel van deze mooie
tekeningen kunnen zien in de week van de Afvalhelden. Alvast bedankt!

Verkeerseducatie in coronatijd (BVL, Brabants VerkeersveiligheidsLabel)
Meer weten over dit onderwerp? Klik op onderstaande link:
💻 coronaspecial (mailchi.mp)

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief stond dat voor een tweetal kleuterleerkrachten in maart een
studiedag stond ingepland. Dat moet zijn november.

