Nieuwsbrief 6, 30 oktober 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
‘Ik groei samen met jou’, is het uitgangpunt op de Kikkenduut. Dat geldt natuurlijk niet
alleen voor leerlingen, maar ook voor ons als team.
Daar sloot de studiedag van afgelopen maandag mooi bij aan. Samen groeien is initiatief
nemen, verantwoordelijkheid pakken, samen enthousiast aan de slag gaan. Terwijl ik dit
schrijf, zie ik de Veldmuizen als een malle bladeren harken om het gras bij de schapen vrij te
maken. Een initiatief van de leerkrachten van groep 5. Mooi teamwerk en samen
verantwoordelijk. Top!
De lessen konden deze week plaatsvinden volgens rooster, tenminste zo leek het. Door de
corona gerelateerde afwezigheid van 3 collega’s is er eenmaal een vervanger uit de
vervangerspool ingevlogen. Ik heb een beroep gedaan op Back @School, een organisatie die
acuut een programma voor een basisschoolklas kan draaien over allerhande thema’s.
Helaas waren zij niet meer beschikbaar vanwege de grote vraag naar vervangingen op
scholen. Daarom is er een halve klas opgevangen door 2 onderwijsassistenten en is de
andere helft verdeeld over de andere groepen. Activiteiten met List, Staal zijn door de
andere taken die zij moesten verrichten komen te vervallen.
Een team dat zo werkt is een uitgesproken geschikte club om kinderen verder te brengen!
Vriendelijke groet en een fijn weekend, ook namens het team van obs de Kikkenduut,
Cobine Ramaekers, directeur

De inhoud van de nieuwsbrief is terug te lezen op onze website: www.kikkenduut.nl. De
nieuwsbrief wordt gewoonlijk op alle vrijdagen van de even weken verstuurd.

Agenda
-

2, 3 en 4 november

kledingcontainer resp. voor, zij, en achteringang

-

2 en 5 november

weekopening en sluiting nieuwe stijl: groep 6 Lijsters

-

Komende week
Eind november

oudergesprekken bovenbouw
oudergesprekken onderbouw

Covid-19
-Er is verwarring onder ouders over wat te doen wanneer een gezinslid positieve getest is op
corona en over wanneer kinderen weer naar school kunnen.
Dit is wat de GGD hierover zegt, dd 28/10.
Optie 1: het gezinslid dat ziek is gaat 7 dagen in isolatie, dus blijft in ruimte die niet door
anderen gebruikt wordt, ook om te eten en gebruikt ander sanitair dan de anderen. 10
dagen na het laatste contact met deze persoon mogen de gezinsleden weer naar buiten/
naar school.
Optie 2: het gezinslid dat ziek kan om allerlei redenen onmogelijk in isolatie. Dan wacht het
hele gezin thuis tot de patiënt 24 uur klachtenvrij is. Daarná gaat het hele gezin 10 dagen in
quarantaine.
Let op er is dus een wezenlijk verschil tussen isolatie en quarantaine! Vraag hierover gerust
door als ouders aangeven dat een gezinslid ziek is geweest en de kinderen weer naar school
brengen.
We volgen de lijn die ook op BSO’S wordt aangehouden.

Oudergesprekken n.a.v. toetsresultaten
Eind november worden de toetsresultaten met ouders()/verzorger(s) besproken. Ouders van
groep 4 en 5 ontvangen de toetsen op de avond zelf, ouders van groep 6,7 en 8 krijgen de
toetsresultaten tevoren mee. De oudergesprekken worden gevoerd via teams.

Hoog Presterende Scholen (HPS/ HPO)
Leiderschap, feedback en EDI (Effectieve Directe Instructie), dat waren de speerpunten van
de afgelopen studiedag HPO/HPS. Leiderschap over jezelf, maar ook als team. Kijken waar je
goed in bent en dat inzetten, zelf initiatief nemen om iets te veranderen en klein beginnen.
In een veilige omgeving als het PLG (Professionele Leer Gemeenschap) inbrengen wat je
lastig vindt. Samen bespreken, vervolgens kijken hoe je het probleem gaat aanpakken en
daarna wat je concreet gaat doen. In die volgorde. Waarbij Lesson Study, EDI en het geven
van feedback mooie instrumenten zijn om samen uit te vogelen wat werkt (en wat niet). Op
die manier zijn we in staat om kinderen de begeleiding te geven die nodig is, te
differentiëren en de leerling te laten werken op het eigen niveau. En zelfs een beetje hoger.

POINT (Marion Kerkhof)
Wellicht dat jullie de naam Point al eerder voorbij hebben zien komen in één van de
nieuwsbrieven. POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent”, 013 staat
voor de regio Tilburg en 040 staat voor de regio Eindhoven. POINT is een werkplaats voor

onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Hier
willen we de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbinden.
Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het
onderzoek vormgeven. Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom? Op onderstaand
overzicht leest u hierover meer.

Nieuws vanuit de MR
Samen met leerkrachten Elvira en Godelieve vormen Bregje, Gerrit en Bernadette de
Medezeggenschapsraad. Namens de oudergeleding willen we jullie via de oudernieuwsbrief
op de hoogte te houden van wat er in de MR speelt.
In de laatste MR vergadering hebben we uitgebreid stil gestaan bij de communicatie tussen
ouders en school in corona tijd. Het even binnenlopen na school of ’s ochtends bij het
brengen een vraag stellen aan de leerkracht kan nu even niet. We horen dat veel ouders het
contact met de leerkracht en het meekrijgen van de sfeer in de klas missen. We hebben
hierover het volgende afgesproken. Binnenkort zijn de oudergesprekken waarin je met de
leerkracht van je kind kunt uitwisselen hoe het gaat. In het nieuwe jaar vindt in het voorjaar
nog een oudergesprek plaats. Tussen deze twee oudergesprekken in wordt nog de
mogelijkheid geboden om voor een extra gesprek in te tekenen. Tussentijds is er altijd de
mogelijkheid om de leerkracht te spreken als je een vraag hebt over je kind door de
leerkracht even te bellen of te mailen.
Als alle AVG - formulieren bij de leerkracht ingeleverd zijn kan de komende tijd door middel
van foto’s en filmpjes uit de klas ook wat meer van de sfeer en activiteiten gedeeld worden.

De optie om een school-communicatie-app te gaan gebruiken wordt onderzocht en
besproken.
Weekviering
Op de agenda staat de eerste weekviering- en sluiting van het schooljaar gepland.
Leerkrachten ontvangen twee linkjes van filmpjes van de leerkracht van de groep die aan de
beurt is. Eén voor de opening en één voor de sluiting. Eén filmpje wordt in de klas bekeken
op maandagmorgen, de andere op donderdagmiddag. Vanwege AVG wordt alleen het
filmpje van de weekopening via de ouderapp met alle ouders gedeeld. De weekopening
sturen we naar de ouders van de klas die deze viering die week verzorgt. Op deze manier
krijgt ook u als ouder een indruk van wat er zoal in de school gebeurt.

Initiatieven en plannen
Diverse leerkrachten hebben initiatieven genomen of ideeën geopperd. Samen met andere
teamleden gaan ze hiermee aan de slag.
•

het Spel- van- de-Week nieuw leven inblazen. Kinderen krijgen de gelegenheid elke
week een spel te kiezen waar ze die week tijdens de lunchpauze aan kunnen
deelnemen.

•

het ouderportaal Klasbord kan een mooie manier zijn om mededelingen en filmpjes
te delen met ouders. Welke andere soortgelijke apps bestaan er? Welk prijskaartje
hangt daaraan? Hoe gebruiksvriendelijk zijn de apps? Andere opmaatscholen
noemen bijv. ook basisonline.

•

wat doen we met opdelen als een leerkracht vanwege corona klachten er niet is?
Opdelen met het risico van verspreiding. 2 onderwijsassistenten inzetten, groep in
2’en splitsen en 1 in de klas en 1 in de hal? (zij komen dan ook in aanraking met deze
kinderen). Naar huis sturen? Wat als er bij 2 groepen iemand uitvalt?
Er valt dan ook veel ondersteuning weg, zoals bouw, extra hulp naar boven en
onderen, extra werkdruk in de groepen als de onderwijsassistenten ingezet worden.

