MAANDBRIEF MAART 2020

Maandbrief
Als school willen we u graag op de hoogte brengen en houden van alle ontwikkelingen binnen onze school. Vandaar dat de
mogelijkheid bestaat om regelmatig een bulletin te downloaden, of af te drukken, via onze website www.rendierhof.nl !
Website voor de kids van JL-Rendierhof:
Kids.rendierhof.nl

Belangrijke data 2020
28 maart
zomertijd gaat in
10 april
studiedag, kinderen hele dag vrij
13 april
Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
16 april
Maandbrief april verschijnt
20 april t/m 5 mei Meivakantie.

Nieuws vanuit de directie
Bij het schrijven van de maandbrief is nog niet bekend of de scholen langer dan tot 6 april dicht blijven. Alles wijst er op dat dit
gaat gebeuren, omdat het onderzoek in hoeverre kinderen de besmetting overbrengen nog niet klaar is en pas over enkele weken
wordt verwacht.
We zitten daarom allemaal in de vreemde positie met een nagenoeg lege school en volle huizen om ons heen.
Vorige week woensdag heeft u allemaal de gelegenheid gehad om een pakket met schoolmaterialen op te halen op school. Vrijwel
iedereen heeft dat gedaan, zodat veel kinderen thuis aan het werk zijn in werkboeken en kopieerbladen. Alle juffen en meneren
hebben ook allerlei links doorgestuurd en wachtwoorden van educatieve software.
Deze tweede week van een gesloten school is gebruikt om een volgende stap te maken. Alle groepsleerkrachten zijn gestart om
te leren hoe zij kunnen communiceren via Microsoft Teams. Dat doen zij vanwege drie redenen:
• In plaats van fysiek overleg vergaderen we via Teams onderling met elkaar door middel van videobellen.
• Groepsleerkrachten gaan via telefoon of videobellen contact zoeken met de kinderen en ouders van hun groep. Dat doen
ze individueel om te weten hoe het met ze gaat en of het allemaal lukt om thuis te werken aan hun schooltaken.
• Leerkrachten zijn gestart met het voorbereiden van online aanbieden van lessen. Dat kost zowel technisch als inhoudelijk
even tijd. We hebben afgesproken, dat in ieder geval de jaargroepen alles met elkaar afstemmen. De groepen 5 krijgen
dus bijvoorbeeld dezelfde opdrachten, instructiefilmpjes of presentaties. Wanneer ook de interactieve instructie door de
eigen leerkracht is opgezet in het programma, gebeurt dit individueel met de eigen klas. In de loop van volgende week
kunt u de eerste activiteiten verwachten voor uw kind(eren).
We beseffen, dat we met zijn allen een groot beroep doen op ICT-vaardigheden, werkplekken en devices.
Niet alle gezinnen hebben de beschikking over voldoende laptops of PC's. Zeker met thuiswerkende ouders en meerdere kinderen
is dit een bekend knelpunt. Hieronder ontvangt u een tweetal links (mediabalans en stichting leergeld) waar een beroep op kan
worden gedaan op tweedehands laptops.
https://mediabalans.nl/onderwijs-op-afstand/?fbclid=IwAR2lfoZiYjdS6dVYfu-QUMfNytQeD2zVyBCzFuaxRP9IjCKYRZ5P_3Lllic
https://www.leergeld.nl/tilburg/doe-een-aanvraag/
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Daarnaast heeft ook de school een aantal laptops en chromebooks die ingezet kunnen worden. Omdat we deze laptops ook nodig
hebben voor de kinderen die momenteel op school worden opgevangen (van ouders met vitale beroepen om hulpverlening en
dergelijke door te kunnen laten gaan), verzoek ik u eerst gebruik te maken van externe mogelijkheden. Via contact met de eigen
leerkracht is in tweede instantie het gebruik van een schoollaptop van toepassing. Zonder afspraak met de eigen leerkracht kan
dit dus niet. De eigen leerkracht staat in contact met de 3 collega's die dagelijks op school zijn voor de opvang van het groepje
kinderen en laten hierbij een uitleenovereenkomst tekenen als een laptop wordt opgehaald.
De instructies voor het gebruik van Teams en allerlei educatieve websites zijn legio en te veel om hier te benoemen. Om zo veel
mogelijk rekening te houden met de verschillende leeftijden, zijn de tips via de eigen leerkracht praktischer en gerichter voor een
bepaalde groep.
Ik wens u allemaal veel succes toe met de eerste stappen in onderwijs op afstand en hoop van harte dat het u allemaal thuis lukt
om dit te organiseren.
Tot slot wijs ik u graag op de website van Sterk Huis https://www.sterkhuis.nl/ Mocht u behoefte hebben aan een chatgesprek
over sociale problemen of (on)veiligheid, bestaat de mogelijkheid om via deze weg met een professional op dit gebied te
communiceren.

Even voorstellen
Beste allemaal, mijn naam is Saskia Spijkers. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal ik 4 dagen komen werken op Rendierhof, als
teamleider van de bovenbouw en als groepsleerkracht. Een nieuwe baan op een nieuwe school en een nieuwe uitdaging voor mij
waar ik ontzettend naar uitkijk!
Om me voor de start van een nieuw schooljaar al goed in te werken en collega’s, leerlingen en ouders te leren kennen, zal ik na
de meivakantie op dinsdag en woensdag komen werken.
Laat ik me even voorstellen:
Zoals gezegd is mijn naam Saskia. Ik woon samen met mijn man en 2 puberzonen in Boxtel. Momenteel volg ik een opleiding voor
schoolleider waarvan ik hoop begin september een diploma in ontvangst te nemen. Deze opleiding is voor mij een mooie basis
om de rol van teamleider en de taken die er voor Rendierhof bij komen kijken, goed uit te kunnen voeren.
Ik werk, al 23 jaar, op OBS Darwin in Oisterwijk, ook een school binnen de Opmaatgroep. Ik werk daar 1 dag als teamleider en ben
2 dagen leerkracht van groep 7-8. Hoewel ik veel ervaring heb in andere groepen, ligt mijn hart echt in de bovenbouw.
Helaas hebben wij in december 2019 te horen gekregen dat onze school wegens te weinig leerlingen, zal gaan sluiten. Voor mij
was duidelijk dat ik graag binnen de Opmaat groep wil blijven werken, het HPO-traject is iets dat mij erg aanspreekt en goed bij
mij past. Ik wil daar nog veel meer van leren en toepassen in de praktijk. Toen bleek dat er op Rendierhof een functie vrij kwam
die ook nog in het verlengde van mijn opleiding ligt ben ik in gesprek gegaan met Jean-Pierre en uiteindelijk, na een aantal
gesprekken, een rondleiding door de school en het me verdiepen in de werkwijze van de school, was de keus voor mij in elk geval
duidelijk. Ik ben dan ook erg blij dat ik de kans krijg om bij jullie te starten.
Als persoon en collega ben ik iemand die niet meteen in het middelpunt van de belangstelling zal staan, je zult me de eerste tijd
dus vooral de kat uit de boom zien kijken. Wat ik erg belangrijk vind is dingen samen doen. Ik denk daarbij aan samen werken (aan
goed onderwijs) maar ook aan samen verhalen delen.
Ik ben gedreven en werk nauwkeurig maar vind humor en luchtigheid op zijn tijd erg belangrijk. ‘Samen’ komt ook terug in mijn
privéleven, ik vind het belangrijk om tijd met mijn gezin en vrienden door te brengen en kan enorm genieten van zowel koken als
uit eten gaan.
Voor mij breekt de komende tijd (in deze toch al bizarre tijd van het Corona virus) een spannende en leuke nieuwe tijd aan, ik zie
er naar uit om jullie te ontmoeten.
Groeten Saskia Spijkers

Prietpraat
“Juf, meneer Jean-Pierre….. dat is toch de baas van de school?”
Ja dat klopt, meneer Jean-Pierre is de baas van de school.
“Nou dan vind ik meneer Jean-Pierre niet zo leuk, hij laat ons veel te hard werken!”
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Vakanties schooljaar 2020-2021
Voor de schoolvakanties zijn wij verplicht de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs te volgen. Wij vallen onder regio Zuid.
De volgende vakanties voor schooljaar 2020-2021 zijn al definitief. De overige vrije dagen/studiedagen e.d. moeten nog definitief
vastgesteld worden. Wij houden u op de hoogte.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Lesvrije week
Zomervakantie

17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
13 februari 2021 t/m 21 februari 2021.
5 april 2021
27 april 2021
1 mei 2021 t/m 16 mei 2021 (Hemelvaart valt in de tweede week van de meivakantie)
24 mei 2021
12 juni 2021 t/m 20 juni 2021
24 juli 2021 t/m 5 september 2021

Remedial teaching
Beste ouders/verzorgers,
Wist je dat lezen en voorgelezen worden hartstikke gezond is? Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Op de eerste
plaats werkt lezen vooral erg ontspannen. Het geeft je kind een kijkje in een compleet andere wereld. Spannend, avontuurlijk,
vrolijk en vol fantasie! Boeken lezen stimuleert de verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat je kind helemaal weg kan dromen
bij een verhaal: “Joehoe, ik vroeg wat aan je…”. Heerlijk, toch!
Om samen de nodige leesmeters te (blijven) maken, volgen hieronder enkele tips:
Kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen gratis lid
worden van Yoleo. Met Yoleo verdien je leespunten die je
kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Lezen
met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt
getoond en voorgelezen. Een soort karaoke dus. Kijk op de
website en u leest hoe u uw kind aan kunt melden.
https://www.yoleo.nl/help

Kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen gratis eboeken lenen bij de bibliotheek.
Het aanbod is zelfs uitgebreid voor de komende weken!
Wist u dat er diverse locaties van Zwerfboeken in Tilburg
zijn? Dat is een kastje waarin boeken staan die u zo kan
lenen om te lezen. Kijk op www.zwerfboek.nl voor meer
informatie.
Wellicht kunt u ook met de (over)buren boeken
uitwisselen.
Hierbij is het wel van belang om de veiligheid te borgen en
de adviezen en voorschriften van de overheid en het RIVM
te volgen.
• Maak van tevoren duidelijke afspraken over het
ophaalmoment en vindplaats.
• Zet het boek bij voorkeur buiten klaar (hang het
boek in een plastic tasje bijvoorbeeld aan de klink)
• Houd gepaste afstand van elkaar: het RIVM
adviseert minimaal 1,5 meter.
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Ook leuk om als kind naar te luisteren:
De Waanzinnige Podcast.
Hier vertellen kinderen over hun lievelingsboek.
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl.

Cubiss maakt samen met Radiorakkers een nieuwe serie
kinderpodcasts. De eerste opname met niemand minder
dan Paul van Loon staat online. Voor groep 6,7 en 8.
https://www.cubiss.nl/leesbeestenluistervinken

Lezen & bewegen:
Als je kind moeite heeft met stilzitten en liever lekker
actief bezig is, is het volgende spel het proberen waard.
"Schrijf op een stuk papier allerlei woorden die je kind zou
moeten kunnen lezen (kies bijvoorbeeld voor woorden of
lettercombinaties waar je kind moeite mee heeft) en knip
die woorden uit zodat woordkaartjes ontstaan. Schrijf de
woorden ook op een aparte lijst, voor je eigen controle.
Gooi de woordkaartjes in de lucht en laat ze op de grond
vallen. Noem nu een woord van je lijst en vraag je kind het
kaartje met dat woord zo snel mogelijk aan jou te geven.
Ga zo door tot alle kaartjes op zijn. Het is even chaos, maar
je bent zo op een heel andere manier met lezen bezig."
Lezen/spelling & bewegen:
Schrijf alle letters buiten met stoepkrijt op de grond. Er zijn
verschillende oefeningen mogelijk, zoals:
- Tijdens het lezen kan je steeds naar de eerste
letter van iedere zin lopen.
- Maak een lijstje van woorden en loop één-vooréén naar de juiste letter (in de juiste volgorde).

Spelling & bewegen:
Maak drie vakken (of meer) vakken op de grond. Maak een
lijstje van woorden of kies woorden uit bij de werkbladen
van spelling. Kan jij de woorden in de juiste stukken
hakken?
ge – wel –dig !
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Extra leestips:
1) Voor – Koor - Door
Een veelgebruikte aanpak is: VOOR – KOOR – DOOR.
Stap 1 VOOR: U leest een bladzijde voor uit het leesboekje.
Stap 2 KOOR: Na het voorlezen van de bladzijde leest u samen met uw kind hardop de bladzijde in koor. In koorlezen is een
aanpak, waarbij de ouder en het kind dezelfde tekst op hetzelfde moment lezen.
Stap 3 DOOR: Uw kind leest de bladzijde zelfstandig of als dit nog te moeilijk is samen met u in duo (om en om een regel).
Stap 4: Herhaal stap 1 tot en met 3 ongeveer 3 keer.
Stap 5: Lees nog één á twee bladzijden voor. Deze bladzijde(s) hoeven de volgende keer niet weer gelezen te worden.
Tips:
1. Wijs bij met uw vinger, stop bij een fout gelezen woord. Zeg niks, uw kind moet met zijn ogen terug naar het gelezen woord
en leest het woord nog een keer alleen of met hulp van u.
2. Heeft uw kind moeite met d/b of andere klanken (bv. au, ui, aa), zeg deze klanken voor.
Wilt u de letters ‘fonetisch’ uitspreken (z= zzz en niet zet)?
3. De feedback die u geeft is erop gericht om fouten zo veel mogelijk te voorkomen of direct te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat
foutief gelezen klanken/woorden niet worden ingeprent.
2) Aanvullend lezen voor groep 3 en 4
De kinderen uit groep 3 en 4 zitten volop in het leren lezen!
Voor hen is het belangrijk om veel leeskilometers te maken om hun leestechniek en leestempo te vergroten en op peil te ouden.
Daarom voeg ik voor groep 3 en 4 het duolezen toe.
Aanpak duolezen:
U zit naast uw kind aan tafel of lekker op de bank. U gebruikt één boek en leest om en om een regel. Of laat een dobbelsteen
bepalen hoeveel regels ieder mag lezen.
3) Voorlezen
U leest (minimaal één keer per dag) voor uit een mooi kinderboek. Zoek een leuke plek en lees voor, maak er een gezellig
moment van. Praat na afloop met uw kind over de inhoud van het verhaal. Het doel van voorlezen is dat uw kind zijn/haar
woordenschat vergroot en meer kennis krijgt van de wereld.

Nieuws van de bibliotheek

Jeugdabonnement: nu online aanvragen en snel e-books lezen!
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Alles ontdekken met je eigen pas!
Ben je jonger dan 13 jaar? Dan ben je gratis lid en kun je heel veel lenen.
Nu alle bibliothken gesloten zijn vanwege de coronamaatregelen kun je geen boeken meer lenen. Je kunt wel e-books lezen! Bij
een jeugdabonnement mag je maximaal 6 e-books tegelijk lenen. De uitleentermijn is 3 weken.
Word hier lid!
Na je online inschrijving krijg je een mail waarin we je pasnummer alvast doorgeven. We praten je ook kort bij over de
mogelijkheden van de online bibliotheek. Zo kun je meteen e-books en luisterboeken downloaden.
Je bibliotheekpas kun je later, als de bibliotheken weer open zijn, ophalen bij een vestiging van jouw keuze.

•
•
•
•
•
•

Met een Jeugdpas kun je:
Onbeperkt** en helemaal gratis jeugdboeken lenen. (Leentermijn: 3 weken.)
Jeugd-dvd’s lenen. (Leentermijn 1 week. Leengeld: € 3,00 per dvd.)
Games lenen. (Leentermijn: 3 weken. Leengeld: € 3,00 per game.)
Verlengen tegen dezelfde kosten als de uitlening.
Tot drie titels tegelijk gratis (online) reserveren.
Eén uur per dag gratis gebruikmaken van internet op de publiekscomputers.
** In totaal mag je bij dit abonnement niet meer dan 25 materialen tegelijkertijd in bezit hebben.
Lang lenen
Voor jeugd is het ook mogelijk om standaard zes, in plaats van drie weken materialen te lenen. Voor € 10,00 per jaar hoef je je
tijdens zomervakantie geen zorgen te maken over te-laat-geld.

Met vriendelijke groet,
namens het hele team van Kindcentrum Rendierhof,
Jean-Pierre van der Horst,
directeur Jan Ligthartschool Rendierhof

Jan Ligthartschool Rendierhof

Prof.Verbernelaan 5 5037AD Tilburg

Tel.: 013-4670809

