Nieuwsbrief oktober 2021
Beste ouders/verzorgers,
Wat kunt u in deze nieuwsbrief lezen:

Coronaversoepelingen

Verkeersveiligheid

Leerlingvolgsysteem

Te laat komen

Afmelden bij ziekte of afwezigheid

Kinderboekenweek

Kleding kleuters

Naschoolse activiteiten

Schoolreis

Activiteiten in de wijk:
-Dropje
-Prinses Emmy

Belangrijke data voor uw agenda
Coronaversoepelingen
We willen gefaseerd de versoepelingen binnen de school doorvoeren, omdat Corona nog steeds
niet weg is. Het eerste moment van fysiek contact met de groepsleerkracht zal in november
plaatsvinden tijdens het voortgangsgesprek. Vanaf maandag 25 oktober mogen de kinderen

van de groepen 1 en 2 weer in de klas gebracht en gehaald worden. We blijven wel de
achteringang gebruiken voor deze groepen. De kinderen van groep 3 mogen vanaf
maandag 25 oktober gebracht en gehaald worden via de hoofdingang. Onze volgende stap
is om ouders in groepjes uit te nodigen voor inloopochtenden en/of kijkmiddagen. U krijgt
hierover nog bericht.
Verkeersveiligheid
Voor de zomervakantie heeft u een flyer ontvangen waarin u gevraagd wordt mee te werken aan
een veilige schoolomgeving. De straten rondom de school zijn smal en veelal éénrichtingsverkeer
of doodlopend. Dit zorgt voor onveilige situaties. Op dinsdag 2 november in de ochtend en op
dinsdag 9 november in de middag zullen wij rondom de school aandacht vragen voor de
verkeersveiligheid. U krijgt vooraf nogmaals de flyer, zodat u goed op de hoogte bent van de
meest veilige route rondom de school.
Leerlingvolgsysteem
Wij werken dit schooljaar met een nieuw leerlingvolgsysteem; “DIA”.
De DIA-toetsen komen in plaats van de Citotoetsen die we eerst afnamen. Wij zijn erg
enthousiast over het systeem omdat je de ontwikkeling van de individuele leerling nog beter
kunt volgen en de groei van de leerling nog zichtbaarder wordt. De eindtoets voor groep 8 blijft
de IEP-toets

Ziekte of afwezigheid
Als uw kind ziek is of anderszins niet aanwezig kan zijn op school, kunt u dit telefonisch
doorgeven. We vragen u dit niet via e-mail te doen, omdat de leerkrachten in verband met het
voorbereiden van de lessen niet altijd tijd hebben om hun e-mail te controleren.
Te laat ophalen van uw kind (eren)
Veel kinderen worden op dit moment te laat opgehaald. Vooral de leerkrachten van de
onderbouw blijven regelmatig met een aantal kinderen wachten tot dat de ouders komen.
Hierdoor kan de leerkracht niet starten met de voorbereidingen voor de lessen van de volgende
dag. Doordat de tijd verplaatst is naar 15:00 uur is de tijd voor de voorbereidingen al korter
dan voorheen. We willen u met nadruk vragen om uw kind op tijd op te halen van school. Dit
helpt ons allemaal om uw kind het beste onderwijs te geven dat ze verdienen.
Kinderboekenweek
De aftrap van de Kinderboekenweek met als thema: “worden wat je wil” is a.s. maandag 4
oktober. Op woensdag 6 oktober hebben we de opening. In de Kinderboekenweek (en) staan er
voor elke groep leerzame en leuke leesactiviteiten gepland.
Kleding kleuters
Bij de groepen 1 en 2 hebben de leerkrachten reserve kleding liggen in geval er een ongelukje
gebeurt. Wanneer uw kind een keer gebruik heeft gemaakt van deze kleding, vragen wij u deze
zo snel mogelijk, gewassen, terug te brengen zodat ook andere kinderen weer droge kleding aan
kunnen trekken wanneer dat nodig mocht zijn.
Heeft u thuis toevallig kleding (in kleutermaat) liggen dat niet meer gebruik. Wanneer u thuis
nog kleding voor kleuters over heeft, is dat altijd welkom.
Naschoolse activiteiten
We zien na schooltijd dat er regelmatig kinderen in de school blijven wachten op broertjes en
zusjes die meedoen aan de naschoolse activiteiten of zelf wachten tot zij naar een activiteit
kunnen. Dit is niet de bedoeling. Deze kinderen moeten gewoon na schooltijd naar huis.
Schoolreis
Op dinsdag 28 september zijn alle kinderen op schoolreis geweest. Alle kinderen kwamen
enthousiast uit de bussen. Deze schoolreis hebben wij als school de kinderen gratis aangeboden
(dus niet van het schoolfonds) omdat er vorig jaar zoveel leuke activiteiten niet door zijn
gegaan. Wij hebben het als een hele geslaagde dag ervaren en hebben zin in het schoolreisje in
juni.
Bij het Podium Islemunda zijn er de volgende activiteiten deze maand:
Dropje op het grote scherm, wat een belevenis voor de peuters/kleuters!
Genre: Familiefilm, Animatie en Live Action
Knutselen en Filmkijken!
Podium Islemunda, Herenwaard 17 te IJsselmonde (www.islemunda.nl)
Donderdagochtend 21 oktober – aanvang 10:30 uur: Dropje
Vanaf 10:30 uur mogen de kinderen knutselen/kleuren en zo rond 11:15 uur start dan de lieve
film Dropje!
Nederlandse stemmen: Imanuelle Grives, Daniël Boissevain en Warre Borgmans
(Nederland 2021, kleur, 42 min.) Nederlands gesproken, alle leeftijden (3+)
Het is geen jongen, het is geen meisje, het is geen knuffel… het is gewoon Dropje!

Prinses Emmy
Genre: Animatie, Familiefilm (Nederlands, kijkwijzer: alle leeftijden)
Podium Islemunda, Herenwaard 17 te IJsselmonde www.islemunda.nl
Woensdag 06 oktober. – aanvang 14:00 uur: Prinses Emmy
Nederlandse stemmen: Ricardo Blei, Noa Swan, Manou Jue Cardoso, Sem van der Horst,
e.a. (Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk 2019, kleur, 75 min.)
In de film Prinses Emmy, een magisch paardenavontuur, draait het allemaal om een jong meisje
met een speciale gave. Dit meisje is de enige in het koninkrijk Kandis die met paarden kan
praten! Hoe bijzonder is dat?!
Belangrijke data voor uw agenda
6 t/m 17 oktober: Kinderboekenweek .
15 oktober: studiedag alle kinderen zijn vrij.
18 t/m 22 oktober Herfstvakantie
2 november: actie verkeersveiligheid
4 november studiemiddag Kinderen van groep 1 en 2 vanaf 12:00 vrij
9 november: actie verkeersveiligheid

