Oktober 2021

Maandbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de tweede maandbrief van dit nieuwe schooljaar. We zijn het
nieuwe schooljaar goed van start gegaan en merken dat iedereen inmiddels al
weer goed is gewend op school. Er wordt hard gewerkt en fijn gespeeld. We
vinden het fijn om in deze periode alle ouders te spreken tijdens de ouderstartgesprekken.
Ondanks dat het zonnetje nog vaak schijnt, merken we ook dat de herfst
langzamerhand voor de deur staat. Verderop in deze maandbrief treft u
informatie aan over de door het kabinet aangekondigde versoepelingen en
richtlijnen rondom het coronavirus. Met de herfst in aantocht en de stijgende
verkoudheidsklachten die daarmee gepaard gaan is het belangrijk dat iedereen
hiervan op de hoogte is.
Wij wensen u veel leesplezier met deze maanbrief voor de maand oktober.
Met vriendelijke groet,
Team C. van Leeuwenschool

Nieuwe leerkrachten
In de brief die u bij de start van dit schooljaar van ons heeft ontvangen,
hebben we aangegeven dat we onder andere van de NPO-gelden (Nationaal
Onderwijs Programma, een subsidie vanuit de Rijksoverheid) de mogelijkheid
hebben gekregen om extra leerkrachten aan te nemen. Wij zijn heel blij dat
wij u nu al kunnen melden dat we twee leerkrachten hebben kunnen vinden
om ons team te komen versterken. Dit zijn:
. Daniëlle Wieman, maandag t/m vrijdag
. Anke Dekker, maandag, dinsdag, vrijdag
Wij zijn er heel erg blij mee dat zij ons team komen versterken zodat wij
onze leerlingen nog beter kunnen begeleiden.

.

.
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Onderwijs anders organiseren
Eind augustus hebben wij laten weten dat wij bezig zijn om stap voor stap ons onderwijs anders te organiseren.
Door het leren anders te organiseren zien wij prachtige kansen om de kinderen, nog meer dan voorheen, centraal
te stellen. Ieder kind mag er zijn en heeft zijn eigen ontwikkeling, uitdaging en mogelijkheden. Door het leren
anders te organiseren:
•
•
•
•
•

Hebben wij meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen;
Kunnen wij beter afstemmen op het niveau van ieder kind om het optimale uit de kinderen te halen.
Willen we kinderen stap voor stap leren om meer eigenaar te worden van hun eigen leerontwikkeling
door in overleg te gaan over hun eigen leerdoelen.
Kunnen we kleinere instructiegroepen maken mede door het aantrekken van extra leerkrachten.
Zijn de onderwijsprofessionals samen verantwoordelijk. Zij werken intensiever samen en leren van
elkaar.

Vol trots kunnen we benoemen dat we voor het vak spelling deze week al een eerste stap hebben gemaakt. De
leerkrachten hebben per kind goed gekeken welke spellingscategorieën zij al goed beheersen en welke ze nog
moeilijk vinden. Door daarbij kinderen te clusteren leren de kinderen ook van elkaar. Het is mooi om te zien dat na
de eerste onwennigheid de kinderen het fijn vinden dat ze meer op hun plek zitten. Het onderwijs anders
organiseren zal een groeiproces zijn wat tijd in beslag neemt. We hebben er als team zin in om samen hieraan
verder te bouwen en te ontwikkelen.

Studiedag 6 oktober

Woensdag 6 oktober staat er een studiedag voor het team op de agenda. Alle leerlingen zijn deze dag vrij ,zoals dat
ook al vermeld was op onze jaarkalender. Tijdens deze studiedag (en de overige studiedagen in dit schooljaar) gaat
het team aan de slag met “Eigenaarschap”. Hierbij krijgen de leerkrachten meer kennis over het vergroten van
eigenaarschap bij leerlingen. Steeds wordt hierbij vanuit het theoretisch kader de omslag gemaakt naar hoe dit dan
in de praktijk uitgevoerd kan worden.

Welkom aan ……
In de maand september verwelkomen wij weer een aantal nieuwe leerlingen. Noor en Fedde worden binnenkort 4
jaar. Wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.
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Aanmelden van nieuwe leerlingen
Het is voor ons fijn om tijdig te weten met welke leerlingaantallen we bij onze planning rekening moeten houden.
Aan u, als ouder van één of meerdere leerlingen op de C. van Leeuwen , vragen wij om uw kind(eren) tijdig in te
schrijven. Heeft u een kind dat binnen nu en 2 jaar (geboortejaar 2018/2019) 4 jaar wordt, dan is het vriendelijke
verzoek uw zoon/dochter nu alvast aan te melden. Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar.

Privacy voorkeuren (herhaling)
Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Naast dat het
wettelijk verplicht is, is het ook prettig om met ieders persoonlijke voorkeuren rekening te houden. Als ouder heb
je het recht om aan te geven of je kind op de foto mag of niet en waar die foto’s geplaatst mogen worden. Zo kun
je in Parro bijvoorbeeld aangeven dat foto’s van uw kind niet op Facebook mogen staan, maar wel via Parro
gedeeld mogen worden.
In Parro staat geregistreerd wat u in een eerder stadium heeft aangegeven aan privacy-voorkeuren voor uw
kind(eren). Tot en met eind september kunt u, indien gewenst, via Parro de privacy voorkeuren voor uw kind(eren)
wijzigen. Hoe je dit doet? Ga naar het vierde tabblad “Instellingen”. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan
wat de voorkeuren zijn, via het potlood achter het kind.
Vanaf oktober is het wijzigen van de privacy voorkeuren enkel mogelijk middels een formulier dat op school
verkrijgbaar is.

Kanjertraining in de maand oktober

Iedere maand staat er tijdens de Kanjerlessen een thema centraal. In oktober is het thema ‘Iets aardigs zeggen’.
Ieder kind (volwassenen trouwens ook) vindt het fijn wanneer er iets aardigs over hem of haar gezegd wordt. Dit
geeft een positief gevoel en zorgt voor een stukje zelfvertrouwen. Het is fijn om gewaardeerd te worden om wie je
bent en/of wat je doet.

P0-VO avond in Eerbeek
Op de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van ons heeft ontvangen staat op woensdag 13
oktober een PO-VO avond (gr 8) vermeld. Dit jaar kan deze avond helaas niet georganiseerd worden. Dit is
gezamenlijk besloten door de Eerbeekse basisschool directeuren.
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Kinderboekenweek
Een jaarlijks terugkerende activiteit bij ons op school is de Kinderboekenweek.

Ook dit jaar zullen wij weer aandacht besteden aan de kinderboekenweek. Het thema van de
Kinderboekenweek van 2021 is: Worden wat je wil. Kinderboeken over talenten en beroepen staan centraal
in de Kinderboekenweek 2021. Lezen is een belangrijk onderdeel binnen onze school en onze samenleving,
vandaar dat we er ook dit jaar weer extra aandacht aan willen besteden. Een van de activiteiten tijdens de
kinderboekenweek is dat de oudere kinderen voor gaan lezen aan de jongsten. Verder zal er tijdens de
kinderboekenweek in elke groep extra aandacht zijn voor lezen, voorlezen en boeken.

Jantje Beton Loterij

Woensdag 15 september is de verkoop van de Jantje Beton loterij van start gegaan. Dit jaar sparen we voor
spelmateriaal voor buiten en bewegend leren. Reden genoeg om te proberen zo veel mogelijk loten te verkopen!
Net als vorig jaar kunnen er loten worden verkocht via het lotenboekje maar ook kan er eenvoudig aan familie of
kennissen die verder weg wonen lootjes worden verkocht via de Tikkie actie. Natuurlijk hopen we dat er ook dit
jaar weer veel lootjes worden verkocht! U heeft woensdag 15 september jl. een informatiebrief van ons ontvangen
over de Jantje Beton Loterij met daarin uitgebreide informatie over de actie. .De Jantje Beton Loterij eindigt op
woensdag 29 september. Online lootjes verkopen via de Tikkie actie is mogelijk tot en met 10 november a.s. Na
verkoop van de loten is het belangrijk dat de lotenboekjes weer op school worden ingeleverd bij de leerkracht van
uw (oudste) kind. Heeft u nog vragen de Jantje Beton Loterij? Kijk op www.jantjebeton.nl/loterij.
Hopelijk worden er ook dit jaar weer veel lootjes verkocht en kunnen we een mooi bedrag bij elkaar sparen. Alvast
heel erg bedankt voor jullie inspanning. Ieder verkocht lot helpt!
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Versoepelingen coronamaatregelen onderwijs
Het kabinet heeft voor het basisonderwijs tot een aantal versoepelingen in de Coronamaatregelen besloten. De
belangrijkste veranderingen zijn:
•

•

•
•
•
•

Het bron- en contactonderzoek voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang is vanaf maandag
20 september 2021 versoepeld. Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan
weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn
verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting.
Bij een enkele besmetting in een groep hoeft niet meer de hele groep in quarantaine. Klasgenoten van het
besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die
in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben
gespeeld); de advisering verloopt altijd via de GGD.
Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven,
waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep.
Het blijft van belang om school, ouders en medewerkers te informeren over een besmetting.
Medewerkers die immuun zijn hoeven bij een besmetting niet in quarantaine. Medewerkers die nietimmuun zijn gaan wel in quarantaine.
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te vervallen.
Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school.

De basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven uiteraard wel gelden. Met het opvolgen
van deze regels en de inzet van preventief zelftesten door niet-immune personen worden besmettingen en verdere
verspreiding van het virus zo veel mogelijk voorkomen.
De beslisboom is aangepast aan de nieuwe regelgeving. De meest recente versie van de beslisboom treft u als
bijlage bij deze nieuwsbrief aan (versie 20-09-2021). Lees deze goed door. Voor overleg kunt u altijd contact
opnemen met de leerkracht van uw kind(eren). Wij blijven op school extra aandacht houden voor hygiëne. Zo zal er
nog steeds extra schoongemaakt worden en zijn er meerdere momenten waarop de kinderen hun handen moeten
wassen.

Wanneer mag uw kind niet naar school i.v.m. het Corona-virus?
Uw kind mag gewoon naar school als het verkoudheidsklachten heeft. Hoest uw kind veel of heeft het last van
benauwdheid of koorts dan moeten kinderen wel thuis blijven. Dat geldt ook bij het wachten op een testuitslag.
Kinderen tot en met 12 jaar laten testen bij verkoudheidsklachten kan nog steeds, maar dit is geen dringend advies.
Wanneer een klasgenoot van uw kind positief is getest op corona, en uw kind ontwikkelt daarna klachten, dan
dient de leerling wel thuis te blijven.
Bij deze maandbrief ontvangt u als extra bijlage de nieuwe beslisboom (van 20 september 2021)

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage maken wij gebruik van “schoolkassa” dat een onderdeel is van
Parnassys, ons schooleigen administratieprgramma. Alle ouders hebben een betaalverzoek ontvangen met een link
waarmee de ouderbijdrage op een eenvoudige wijze via Ideal kan worden voldaan. Via deze weg willen wij u
bedanken voor de vele bijdragen die wij al hebben mogen ontvangen. Daar zijn wij erg blij mee. Hierdoor blijft het
voor ons mogelijk om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. Mocht u nog niet betaald hebben, dan
kan dat nog steeds via het betaalverzoek dat u eerder van ons heeft ontvangen.
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Schoolreisjes 2021
Vorige week zijn alle groepen op schoolreisje geweest met de bus.
Groepen 1-2 naar Land van Jan Klaassen
Groepen 3 en 4 naar Tivoli
Groepen 5 en 6 nar naar Slagharen
Groepen 7 en 8 naar Hellendoorn
We hebben ontzettend geboft met het mooie weer en iedereen heeft ontzettend genoten van deze gezellige en
leuke dagen.
Wij bedanken alle begeleiders voor het welslagen van deze dagen.
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Oudercommissie
De oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden. Bent u een betrokken ouder en vindt u het leuk om te
helpen bij activiteiten op school? Meldt u zich dan aan.
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Kiwi spaaractie
We kunnen weer sparen voor nieuwe kiwi ballen. Sparen jullie mee? Dit kan door de stickers van de Zespri
kiwi’s te halen en op de spaarposter op school te plakken.
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