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Nieuwsbrief 4
Beste ouder(s)/verzorgers,
Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de laatste
ontwikkelingen betreffende het begin van schooljaar 2020-2021.

Schoolkalender

Schoolkalender 2020-2021.
In de laatste schoolweek van het schooljaar 19-20 hebben alle gezinsoudsten
een schoolkalender ontvangen waarin u wordt geïnformeerd over de
belangrijkste zaken van het schooljaar 2020-2021. Bewaar de kalender goed.
U kunt ten alle tijden een extra kalender op school krijgen.

Voor alle duidelijkheid

Met welk rooster starten we?
Het schooljaar starten we met het oude gebruikelijke lesrooster, we starten
allemaal om 8:30 uur en eindigen de dag om 15:00 uur. De middagpauze is
van 12:00 tot 13:00 uur én de mogelijkheid tot overblijven. Denkt u eraan
uw kind aan te melden via Isy. Hierbij zullen we weer gebruik gaan maken
van de inzet van vrijwilligers.
Bij beide poorten kunt u afscheid nemen en zullen de leerkrachten de
kinderen opvangen. As. maandag zullen de leerkrachten met een ballon in de
hand met daarop het groepsnummer uw kind op het plein opwachten. Ze
zullen dan samen naar de klas gaan.

Movare

Bericht van ons bestuur betreffende de start schooljaar 2020-21.
Na een welkome zomervakantie, gaat het schooljaar 2020-2021 van start.
Daarbij is er sinds 1 juli 2020 een nieuw protocol van kracht. De regels en
adviezen op onze scholen komen voort uit dit protocol. Een samenvatting
van de belangrijkste regels:
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1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard
worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Ouders/verzorgers niet in het schoolgebouw
Het is in de praktijk niet/nauwelijks mogelijk om in het schoolgebouw de 1,5
meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Daarom vragen wij u als
ouder/verzorger om niet het schoolgebouw binnen te treden. Wij begrijpen
dat u in sommige gevallen graag een gesprek wenst met een medewerker.
Dat kan, maar alleen op afspraak en na het beantwoorden van vragen
(Corona-gezondheidscheck).
Mag mijn kind naar school bij verkoudheid? Voor kinderen in groep 1 of 2
van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school
mogen, behalve als het kind:
• ook koorts heeft
• ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie
• ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 Voor
kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
• het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19
(koorts en/of benauwdheidsklachten).
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur Onderwijsstichting MOVARE,
Kiki Huijnen-Becks en Ryszard Kruszel

Info-avonden.

Info-avonden
Ook dit jaar zullen we u weer informeren over onze werkwijze in de groep
van uw dochter/zoon. Gezien de richtlijnen van het RIVM en de regels van
ons bestuur betreffende Corona zullen we dit noodgedwongen op een
andere wijze gaan uitvoeren.
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In de week van 21 september ontvangt u van de groepsleerkracht een link
waarin u via een filmpje op de hoogte wordt gesteld van de werkwijze op
school. Vanaf 23 september kunt u zich via Isy inschrijven voor een ouderkindgesprek. Hierbij kunt u de keuze maken tussen een gesprek via teams of
“Live” op school. De gesprekken vinden dan plaats in de week van 28
september.

Groepsbezetting.

Groepsbezetting

Andere functies op school;

Vrijwilligers.

Karin van Hugten:

Vervangster en ondersteuning unit 1.

Jet Simon:

Ondersteuning unit 2 en lid van het managementteam.

Tim Bock:

Ondersteuning unit 3.

Guido Heeres:

ICT, muziekdocent en docent gr 1 en 2.

Karin Akkermans:

Lid managementteam

Jacqueline Ruiters:

Lid managementteam, Crea lab leerkracht, HB
specialist en ondersteuning directie.

Chantal Schölgens:

Interne begeleiding. Lid managementteam.

Duncan Muller:

LIO-stagiaire in groep 5

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn weer actief op school. Net als medewerkers van bedrijven
(leveranciers) mogen zij na het beantwoorden van de vragen van het triageformulier de school binnentreden.
Let op: in verband met bron- en contactonderzoek door de GGD is het van
belang dat alle bezoekers (ook stagiaires) worden geregistreerd. Zie hiervoor
bijgaand MOVARE-registratieformulier. De vrijwilligers zijn niet langer
aanwezig dan noodzakelijk is.
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Een stap verder in de schoolontwikkeling
Schoolontwikkeling.
Verder aan de slag met onze schoolontwikkeling.
Na een periode van bezinning en consolidatie zullen we komend schooljaar
verder gaan met onze schoolontwikkeling. Samen met het Onderwijsbureau
BCO gaan we aan de slag om volgende stappen binnen onze
schoolontwikkeling te maken. Over deze stappen zullen we u gedurende het
schooljaar uiteraard op de hoogte stellen.
Unit 1 gaat van start met de stamgroepen.
Als vervolgstap in onze schoolontwikkeling gaan we in het nieuwe schooljaar
van start met het werken binnen de stamgroep in unit 1.( info kunt u verder
vinden via de site Nieuwsbrief 3 juli 2020)
De stamgroepen geven de mogelijkheid om vooral aandacht te besteden aan
de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Denkt u hierbij aan
welbevinden, je veilig voelen, vergroten van het zelfvertrouwen, van elkaar
leren, vergroten van de zelfredzaamheid. In de stamgroepen zitten kinderen
van verschillende leeftijden, 4 t/m 6 jaar, dat is overeenkomstig met de
wereld buiten de schoolmuren.
Kenmerkend is dat kinderen juist veel van elkaar kunnen leren. Ze leren door
verantwoordelijkheid op zich te nemen, dingen aan elkaar uit te leggen en
samen te werken. Een oudere kleuter vervult een andere rol dan een 4-jarige
die net binnenkomt.
Binnen de stamgroep zal de instructie en de verwerking binnen de zone van
de naaste ontwikkeling van het kind plaatsvinden.
De stamgroep is de plek waar ze de schooldag starten en afsluiten, waar de
eetmomenten plaatsvinden. We vieren hier de verjaardagen. Dit gebeurt
steeds bij de vaste leerkracht.
De stamgroep leerkracht is uw aanspreekpunt en tevens de contactpersoon
als het gaat over de ontwikkeling en de alledaagse zaken rondom uw kind.
Deze leerkracht zal de oudergespreken met u voeren.
Na de opstart in de stamgroep, starten de kinderen met de instructie op
eigen niveau.
Wanneer de situatie het weer toelaat zullen we u hierover tijdens een
bijeenkomst verder informeren. Op onze website kunt u onder de kop
Onderwijsconcept meer informatie hierover vinden.
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Traktatiebeleid

Werken met portfolio’s
Het afgelopen halfjaar zouden wij aan de slag gegaan zijn met het werken
met portfolio’s op onze school. Door de corona-tijd heeft dit geen doorgang
gevonden en starten wij hiermee in de eerste helft van komend schooljaar.
Traktaties
Het advies bij (eetbare) traktaties op school is om voorverpakte etenswaren
uit te delen.

Lokaalindeling.

Lokaalindeling
Vanaf komend schooljaar zijn enkele groepen verhuisd. Groep 3 gaat naar het
lokaal van groep 6, Groep 4 naar Groep 5.
Groepen 1 en 2

Groep 3

Groep 5

Unit 1

Groep 4
Unit 2

Groep 6

Ingang

school.

Groep 8

Ingang

Wij gaan weer naar

Groep 7

Unit 3

Crealab

Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen
weer 10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat
loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw
kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht
besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke
dag weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij
beetje hoe het werkt in het verkeer. Uiteraard is de hulp van ouders hierbij
onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U weet vast
al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet
anders. Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties
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overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij
gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld. Behalve heel veel oefenen met fietsen
en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het
belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge,
kwetsbare, verkeersdeelnemers. Vanuit haar doelen, missie en visie
onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd een
breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en
advies. In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en
medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets
regelmatig na.
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken
bij fietsongevallen.
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in
het verkeer is een bron van gevaar.
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
• Laat u niet afleiden, wees alert.
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs
scholen als u er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om
fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel
fietsplezier dit schooljaar!

Een afspraak op school.

Een afspraak maken
Wanneer u een gesprek met een leerkracht of directie op school wilt, dient u
hiervoor vooraf een afspraak telefonisch of via
directie.rkbsstursula@movare.nl, te maken.
Bij binnenkomst zullen u enkele vragen worden gesteld en dient u een
formulier in te vullen. Zie voorbeelden.
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Laten we er samen voor staan, samen kunnen wij
het aan.

Tot maandag,
Team Bs. St. Ursula.

