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Volgt u ons al?
Regelmatig plaatsen we berichten op onze facebookpagina In het Hart van het Hout
https://www.facebook.com/InhetHartvanhetHout

Locatie Slegersstraat: 0492 - 523701
info@inhethartvanhethout.nl

Locatie Dolfijnlaan: 0492 - 534649
www.inhethartvanhethout.nl
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Kader Covid-19
De huidige ontwikkelingen t.a.v. Covd-19 vragen om goed voorbereid de komende weken in
gaan. Op dit moment lukt het op ons kindcentrum nog steeds om alle groepen te bezetten en
valt het verzuim onder medewerkers gelukkig mee. Met het verkoudheidsseizoen in aantocht
én de recente landelijke ontwikkelingen t.a.v. Covid-19 kan dit mogelijk veranderen. Uiteraard
doen we ons uiterste best om de continuïteit en de bezetting van groepen te waarborgen,
maar mogelijk komt er een tijd waarin vaste gezichten en bezetting lastiger worden. Mocht
zich dit voordoen dan is het goed om te weten wat de richtlijnen op ons kindcentrum zijn. Om
deze reden hebben we in afstemming met de KCR de volgende afspraken gemaakt:
Covid in uw gezin

We vragen u om ons direct te melden wanneer iemand in
de directe omgeving van uw kind positief getest is. Alleen
wanneer we op de hoogte zijn kunnen we onze
verantwoordelijkheid nemen voor eventuele
vervolgstappen.
Uiteraard gaat het gehele gezin in quarantaine

Ziekmelden kind

Bij ziekmelden van uw zoon/dochter graag doorgeven of
dit verzuim te maken heeft met Corona omstandigheden.
Op deze wijze kunnen we beter bijhouden wat de impact
van Corona is op de continuïteit van onderwijs.

Eigen groepsleerkracht is ziek

Als de eigen groepsleerkracht ziek is zijn er drie
mogelijkheden voor voortgang:
1. Bij beschikbaarheid van een vervangende professional
wordt deze ingezet
2. Als er geen vervanging beschikbaar is wordt de groep
opgesplitst. Dit is in principe een kortdurende interventie (1
dag).
3. Mocht er binnen een dag geen alternatief gevonden
worden dan wordt verzocht de kinderen thuis te houden.
We zullen deze last zo veel mogelijk over verschillende
groepen verdelen. Het uitgangspunt is om u uiterlijk 1 dag
van te voren hierover te informeren.

Communicatie

Ouders worden via de app geïnformeerd over de
afwezigheid van de eigen leerkracht, de wijze van
vervanging (opsplitsen of vervangende leerkracht) en in
geval er niemand beschikbaar is het verzoek uw kind thuis
te houden.

Wat te doen als de gehele

•

Locatieleider communiceert dit met ouders

groep thuis komt te zitten?

•

Oppakken thuisonderwijs door de eigen leerkracht
binnen uiterlijk 3 dagen.
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Wat te doen als een individuele

•

leerling thuis zit ivm Corona?

Voor individuele kinderen die langer dan 3 dagen
thuiszitten vanwege Corona zorgt de groepsleerkracht
voor onderwijs op afstand. Daarbij moet uiteraard
afgewogen worden of de leerling in staat is om bezig
te zijn met schoolse taken.

•

Groepsleerkracht kan als hij/zij dat nodig acht zelf hulp
inschakelen van een andere collega om het
thuisonderwijs in te richten / te verzorgen.

•

Onderwijs op afstand is m.n. gericht op het zelfstandig
verwerken van de lesstof via Gynzy (of andere digitale
leermiddelen) en het automatiseren en herhalen. We
streven ernaar om contactmomenten met de mentor
in te bouwen zodat kinderen terecht kunnen met hun
vragen en er een warm contact blijft tussen kind
(ouders) en leerkracht.

•

Niet al het werk wat in de thuissituatie wordt gemaakt,
zal worden nagekeken.

We hebben afgelopen week een aantal telefoontjes gehad van ouders die positief getest zijn.
Hierover communiceren we in principe niet, mits anders wordt aanbevolen door de GGD.
Mochten er medewerkers en/of kinderen positief getest worden, dan communiceren wij
hierover in principe wel, in elk geval zeker wanneer dit consequenties heeft ten aanzien van
eventuele maatregelen in het kindcentrum of de groep waarin uw kind zit.

Ready to Rock
Gisteren is in de groepen 6 tot en met de aftrap
gedaan van het Ready to Rock project.
Ook dit jaar zullen we met ons kindcentrum
deelnemen aan dit mooie project.
Ready to Rock is een naschools muziekproject voor
kinderen uit groep 6 t/m 8.
In 15 lessen van professionele docenten leer je de basis op een instrument uit een popband. Hierna ben
je klaar om in een band verder te gaan. Na 6 bandlessen is het tijd om het grote podium op te gaan. Een
écht poppodium.
Bij Ready to Rock werken verschillende basisscholen samen. De lessen worden op de verschillende
scholen gegeven. De samenwerkende scholen liggen altijd heel dicht bij elkaar, zodat het makkelijk is om
daar heen te gaan. Het kan namelijk zijn dat de lessen op jouw instrument op de andere school gegeven
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worden. De lessen duren een half uur, en zijn na schooltijd. Dat betekent dat de lessen beginnen als de
scholen uit zijn en de laatste les klaar is als de school dicht gaat, rond 17.00u.
Via deze link kun je je aanmelden, kijk goed bij welke school je dit
moet doen!! Geef 2 keuzes op en zet bij opmerkingen bijvoorbeeld
welke dag je echt niet kunt, of geef aan als je al een instrument
speelt. Daarnaast is het van belang om de AVG aan te vinken,
zonder is het helaas niet mogelijk om mee te doen.
https://www.readytorock.nl/inschrijven

Hoera voor de jarigen van deze (en volgende!) week
12 oktober:

Luna Lipscomb, groep D6

14 oktober:

Evelien Aarts, groep D8
Luuk van Mierlo, groep D8
Stijn van Mierlo, groep D8
Jaimy van der Putten, groep S6/7

15 oktober:

Lydia Manotty, groep D7

16 oktober:

Lot Fabrie, groep D6
Miranda González Zúñiga, groep S7/8

17 oktober:

Daan van Pinxteren, groep D6

18 oktober:

Mick van Hoof, groep D7

20 oktober:

Pepijn van den Hurk, groep S8
Lot Scheepers, groep S3
Tess Verbakel, groep D5

24 oktober:

Romano Djowinangoen, groep S8
Jet Meulendijks, groep S5

25 oktober:

Lucas Wasfy, groep D8

Agenda
15 oktober:

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

19 t/m 23 oktober:

Herfstvakantie
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Nieuws van locatie Dolfijnlaan
Gevonden voorwerpen
In het lokaal van meneer Mario en meneer Wessel staat een doos met flink wat gevonden
voorwerpen. Er zijn o.a. sleutels, gymspullen, broodtrommels, een rugzak en kleding. Mocht u
wat missen, ga dan even kijken. We bewaren de spulletjes nog heel even, daarna doen we ze
weg.

Nieuws locatie Slegersstraat
Overig Nieuws

Junior Jibb+’er op jouw school!
Je kent vast wel de Jibb+’er op jouw school. Van de
gymles, het naschools aanbod en/of de sportdag. Maar
ken je ook de Junior Jibb+’er van jouw school? Dat is een
bovenbouw leerling die meedenkt met het
beweegaanbod van Jibb+, met name in vakanties.
Fieke Maas is de Junior Jibb+’er op jouw school. Samen
met negen andere Junior Jibb+’ers helpt zij Jibb+ met het
organiseren van gave sportactiviteiten. Als jij met een
vraag zit over sport of gezonde voeding kun je het dus
ook aan Fieke vragen! Zij helpt je graag!
Fieke stelt zichzelf even voor:
‘Ik ben Fieke en ik zit op KC In het Hart van het Hout in
groep 7. Mijn lievelingssport is turnen en ik houd ook van
buitenspelen. Atletiek heb ik nog nooit gedaan en zou ik
wel een keer uit willen proberen! Ik ben vorig jaar ook
Junior Jibb+’er geweest en ik vind het superleuk om nog
een jaar Junior Jibb+’er te mogen zijn!’

