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Belangrijke data
4 januari
18 januari

Eerste dag thuisonderwijs
Alle kinderen weer naar school (?)

Corona
Wat hebben een moeilijk besluit moeten nemen afgelopen zondag om over te stappen op het geven
van thuisonderwijs! Gelukkig hebben we dat met elkaar meteen positief kunnen oppakken en er alles
aan gedaan om het tot een succes te maken.
Maar we zijn er ook wel verdrietig van… De kinderen hebben nu geen moment samen gehad om het
Kerstfeest te vieren en hebben geen afscheid van elkaar kunnen nemen zo vlak voor de Kerstvakantie.
Het kabinet heeft nu alle scholen de opdracht gegeven over te stappen op thuisonderwijs. Ze geven
aan dat deze lock-down duurt tot 18 januari. Mogelijk kunnen de kinderen al een week eerder naar
school (maandag 11 januari), maar dat hoort u nog.

Uitlevermoment 4 januari 2021
Maandag 4 januari organiseren we weer een uitlevermoment voor de materialen voor de kinderen.
Dat ging deze week heel goed, dus we zullen dat op dezelfde manier organiseren in tijdblokken. We
doen dat weer op de achternaam van de leerling. U vindt rondom de aula de verschillende punten
waar de materialen klaarliggen.
09:00 – 09:20 uur
A t/m F
09:20 – 09:40 uur
G t/m K
09:40 – 10:00 uur
L t/m R
10:00 – 10:20 uur
S t/m Z
We vragen u:
•
•
•
•

Kom zoveel mogelijk alleen
Kom alleen voor het ophalen van materialen, niet om iets te vragen/te vertellen aan de
leerkracht
Draag als het kan een mondkapje
Houd anderhalve meter afstand

Noodopvang
Natuurlijk bieden we in de tijd van het thuisonderwijs ook noodopvang (tijdens schooltijden). We
merken echter dat de noodopvang heel vol raakt. En we willen nu juist om de besmettingen terug te
brengen, zo min mogelijk leerkrachten en kinderen in de school. De noodopvang is bedoeld voor
kinderen die niet thuis (of bij een oppas) kunnen zijn omdat de ouders een vitaal beroep hebben. We
willen u dus nadrukkelijk vragen om goed te kijken of de noodopvang echt nodig is of dat uw
kind(eren) misschien toch ergens anders kan/kunnen worden opgevangen.
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Hebben ouders een vitaal beroep en lukt de opvang thuis niet; stuur dan een mail naar
m.smoors@skpo met uw beroep en de dag waarop opvang nodig is.

Gevonden voorwerpen
Inmiddels is de voorraad gevonden
voorwerpen groot geworden. Dat is ook
logisch; u kunt nu niet in de school komen
kijken. Dat kan nu natuurlijk helemaal niet
meer. We bewaren alles netjes en kiezen
volgend jaar een moment dat u kunt
rondneuzen.

Goede doel kerstactie
Alle kinderen hebben een folder van Tekenfund mee naar huis gekregen met daarop hun mooie
kersttekening. De kinderen kunnen hiermee hun eigen webshop inrichten om producten te verkopen
met hun eigen kunstwerk erop. De kinder-mr heeft nagedacht over een goed doel voor deze actie. Zij
hebben besloten om de opbrengst te doneren aan de dierenambulance. In deze coronatijd heeft de
dierenambulance het extra druk en willen we hen een hart onder de riem steken. Bestel dus allemaal
iets moois!

Stedelijk college minimasters
Hoi, wij zijn Emy en Lien van Groep 8b. Wij doen mee aan minimasters op het Stedelijk College
Henegouwenlaan, de school is voor kinderen met een VMBO-T-advies of hoger. Minimasters is voor
kinderen uit groep 8 die graag meer uitdaging willen. Minimasters heeft drie vakken die elk vier weken
duren, dus in totaal 12 weken lang. Er zijn verschillende groepen: groep A, B en C. Elke groep heeft
andere vakken met ook andere volgorde.
Wij zitten zelf in groep B en leren biologie, vreemde talen
bijvoorbeeld Chinees. We hebben de eerste vier weken
biologie erop zitten en nu hebben we het blok over talen.
Wij vinden het heel leuk, omdat het anders is dan op de
basisschool. We leren er ook erg veel van. We fietsen er
elke week ook samen met plezier heen; elke
woensdagochtend verzamelen we met 6 kinderen bij de
orthodontist in het winkelcentrum. Vanaf daar gaan we
samen verder fietsen naar het Stedelijk. Het is op woensdag
van 8.15 tot 9.45. We moeten mondkapjes op als we in de
gangen lopen. Het is ook een stuk strenger dan de
basisschool. Maar wij vinden het heel leuk dat wij hieraan
mogen meedoen.
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Mijn Kind bijt
Er zijn kinderen die hun frustratie uiten door te bijten. Bijvoorbeeld als een ander kind zijn speelgoed
niet wilt delen. Of wanneer het er niet in slaagt om van de ander gedaan te krijgen wat het wil. Bijten
kan ook onschuldig zijn en zonder de bedoeling pijn te doen. Een soort zintuiglijke verkenning van de
wereld. Als het wel een manier is om frustraties te uiten, is het vergelijkbaar met bijvoorbeeld slaan en
aan de haren trekken.
Wat te doen?
•
•
•
•
•

Ga na waarom het kind bijt.
Bijt vooral niet terug. Je geeft je kind dan het verkeerde voorbeeld. Het kind denkt dat bijten
niet zo erg is, omdat papa of mama het ook doen. Sommige kinderen zullen het zelfs leuk
vinden als je hun gedrag imiteert.
Haal het kind uit de situatie, zet het even apart. Blijf zelf rustig en leg uit dat bijten niet mag
want dat doet erg pijn.
Geef het kind vooral niet zijn zin want dan zal het denken dat je met bijten toch krijgt wat je
wil.
Reik je kind alternatieven aan om met zijn boosheid om te gaan. Geef het kind de ruimte om
met zijn gevoelens iets te doen, maar leer het wel dat hier niet bijten en slaan e.d. bij horen.

Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met mij op.
Natuurlijk kun je ook voor andere (opvoedings-)vragen bij mij terecht.
Hacer Ural
0630885642
h.ural@lumenswerkt.nl
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We wensen u namens het team van Rapenland een heel fijne Kerstvakantie. Heel fijne feestdagen en
een goede en gezonde start van 2021!
Hartelijke groet, Maartje en Martijn
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