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Geachte ouders,
Na een mooie herfstvakantie kijken we terug op een goede start. Een start waarin
we iedere dag streven naar betekenisvol Jenaplanonderwijs.
Gezien de huidige ontwikkelingen houden wij u graag op de hoogte.
Excursies en uitstapjes
● Kinderen de wereld laten ontdekken via excursies en uitstapjes past
helemaal binnen onze visie. Echter tot nader inzien blijven wij zeer
terughoudend in het organiseren van excursies. Samen met de
stamgroepleiders en OR bekijken we telkens welke mogelijkheden passen
binnen de richtlijnen van het RIVM. De vraag die wij ons hierbij stellen is,
waar doen we op dit moment goed aan voor de kinderen, ouders en
omgeving.
Beslisboom en triage
● We houden ons strikt aan de nieuwe beslisboom van 0-13 jr.
Mocht u twijfelen over het wel/niet naar school gaan van uw kind, kunt u
overdag bellen naar school.
● We volgen de richtlijnen van het RIVM nauwgezet op bij het toelaten van
ouders in school. Bij ieder bezoek
vragen we u een (digitaal)triageformulier in te vullen, uw handen
goed te wassen en niet te komen als u klachten heeft.
● De triage formulieren vernietigen wij na 10 dagen.
Oudergesprekken
● Voor alle vormen van contacten(en) met ouders/verzorgers geldt dat dit in
beginsel digitaal plaatsvindt.
● Indien in uitzonderlijk situaties wordt besloten een gesprek binnen de
school te voeren dan geldt: Oudergesprekken op de schoollocatie kunnen
enkel plaatsvinden met het strikt toepassen van de
gezondheidscheck(triage) en de 1,5 meter afstand tussen volwassen.
Vervanging / thuisblijven.
● Vervanging vinden is landelijk een probleem, ook bij ons. Tot nu toe
hebben we al volop groepen op weten te vangen met invallers en collega’s
die extra dagen zijn komen werken. Het is niet zeker dat dit blijft lukken.
● Mocht het ons niet lukken om vervanging te vinden dan zullen wij u tijdig
informeren over de vervolgstappen.
Ik ben ontzettend trots en dankbaar voor mijn collega’s en al het werk wat zij
verzetten in deze tijden. De sfeer op school is goed, we hebben de vervanging
nog steeds weten rond te krijgen.
En samen met u blijven we werken aan een gezonde en fijne werkomgeving voor
onze kinderen!
Hartelijke groet,
Team De Klink

Themaonderzoek

Op vrijdag 6 november staat er een online themaonderzoek; kwaliteitsverbetering
en de leerlingenpopulatie op het programma. Van 12.00u tot 14.00u gaan Sylvia
en Ivo in gesprek met Onderwijsinspecteur Hans van den Berg.
Met dit onderzoek wil de Onderwijsinspectie meer zicht krijgen op de keuze en
uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen.
De keuze, uitwerking en evaluatie van deze thema’s kunnen samenhangen met
het beeld dat de school heeft van de leerlingenpopulatie en specifieke groepen,
zoals leerlingen die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het
onderwijsachterstandenbeleid.
De informatie die ze verzamelen, vormt één van de bronnen voor de 'Staat van
het Onderwijs', die jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast willen ze met de school
reflecteren op de motieven en werkwijze bij de vormgeving van
kwaliteitsverbetering.
Afgelopen week hebben we de bijbehorende documenten in orde gemaakt en
geüpload naar Onderwijsinspecteur Hans van den Berg. Ook het artikel vanuit
Mensen Kinderen is toegevoegd. Dit artikel geeft mooi weer hoe wij
Jenaplanschool willen zijn. Iets om trots op te zijn.
Het artikel is als bijlage toegevoegd.
Deze week zullen wij ons voorbereiden op het gesprek.
Met veel vertrouwen gaan we het gesprek aan.

Ballenactie

Dankzij de tip van meedenkende ouders gaan we de komende weken meedoen
met de zogeheten 'Ballenactie'. Kort houdt dit in dat jullie de stickers van jullie
kiwi's (Sungold en Green van Zespri) mogen verzamelen en mee naar school
mogen nemen. Stop ze in een zakje of bakje en neem ze mee naar het oranje
lokaal. Hier hangt de verzamelposter en daar mag je jouw sticker op plakken.
Wanneer we 150 stickers hebben, ontvangen we 10 'kiwiballen'. Hier kunnen we
natuurlijk goed gebruik van maken binnen school en tijdens de pauzes. Mocht dit
ons lukken dan is dat natuurlijk fijn, maar lukt het ons niet om de 150 stickers te
verzamelen dan hebben we het in ieder geval geprobeerd.

TSO
medewerker
gezocht

Voor de TSO zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die bij
tussenschoolse opvang kunnen ondersteunen. Door het
groeiend aantal kinderen komen ze soms handen te kort.
Heb jij zin en tijd om op maandag, dinsdag en donderdag te
ondersteunen? Dan horen we het graag. De
TSO-medewerkers komen rond 11.45 uur naar school om
alles klaar te zetten en gaan rond 13.10 naar huis.
Interesse? Maak dit dan kenbaar bij directie of stuur een mail naar
i.thijssen@spolt.nl

Groep 1-2

Na de vakantie starten we met werken over de herfst. We gaan het bijvoorbeeld
hebben over de veranderingen in de natuur in de herfst, herfstmaterialen en
dieren in het bos. Ook oefenen we met het benoemen van de andere seizoenen.
De nieuwe letter is de h van herfst. De kinderen mogen spullen meenemen met
deze letter, graag voorzien van naam. De klanken spreken we op school uit zoals
ze klinken in een woord. In dit filmpje worden alle klanken uitgesproken zoals we
ze op school leren.
https://www.youtube.com/watch?v=VHm5BnBkIu0&t=35s

Groep 3-4

Na de herfstvakantie zijn we weer volop aan de slag gegaan met alle werkjes in
de klas. En sinds vandaag werken we ook met ons nieuwe thema: voeding (eten
& drinken). De aankomende weken zullen de kinderen van stamgroep 3-4 van
alles leren met betrekking tot dit thema. Vandaag zijn we al gestart met een
leuke opening. We hebben samen het thema geopend middels een
zintuigen-circuit. Hierbij leerden de kinderen één bepaald zintuig inzetten.
We moesten ruiken, voelen, proeven, zien en horen.
Ook gaan we aan de slag met de schijf van vijf en gezond/ongezond eten. Voor
een activiteit zijn we nog op zoek naar reclameblaadjes waarin voeding afgebeeld
staat. Heeft u thuis nog reclameblaadjes van bijvoorbeeld supermarkten liggen?
Geef ze dan mee naar school. Wij kunnen ze goed gebruiken.
Groep 3 leert de aankomende nog enkele klanken en dan hebben wij alle
klanken/letters gehad!
We leren deze week nog de f(feest) m(meel) en de oe(koek).
Volgende week leren we ei (ei) ou(zout) en au (saus).
Dan leren we ie (piet) en de d (dak). En we leren de sch (schoen) en de aa
(raam). We zullen dit thema ook volop aan de slag gaan met teksten, verhalen en
schrijfopdrachten rondom Sint, piet en Kerst.
Groep 4 is gestart met het tweede thema van Alles in 1. We zijn bezig in het boek
´JIj en ik´ Gedurende dit boek maken de kinderen kennis met verschillende
culturen, gewoontes en feesten. Heel leerzaam en goed te verbinden naar ons
thema voeding en naar Sint/piet en kerst. Want ook groep 4 zal natuurlijk veel
lezen, schrijven en werken rondom het thema in de klas.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
4 december
Sinterklaasviering
18 december
Start kerstvakantie, gehele school uit om 12.00u
Met vriendelijke groet,
Directie & Team Jenaplanschool De Klink

Jenaplanschool de Klink, school waar je leert samenleven

