September 2021

Maandbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar is begonnen. We hopen dat u met uw kind(eren) een fijne
zomervakantie heeft gehad. Afgelopen vrijdag heeft u al een brief van ons
ontvangen met daarin veel informatie omtrent de start van het schooljaar. We
vinden het fijn dat we alle kinderen weer hebben mogen begroeten in hun
nieuwe groepen, de eerste schoolweek hebben wij als heel prettig en positief
ervaren. In alle groepen is er veel aandacht besteed aan kennismaken en aan het
op een fijne manier opstarten van het nieuwe jaar.
Hierbij ontvangt u de eerste maandbrief van dit nieuwe schooljaar met daarin
informatie voor de komende weken.
Wij wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers een heel goed en leerzaam
schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Team C. van Leeuwenschool

.
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Startgesprekken in september
Zoals u inmiddels van ons gewend bent, beginnen wij het schooljaar voor de groepen 1 t/m 8 met startgesprekken.
Wij gaan er daarbij vanuit dat álle leerlingen van de groepen 7 en 8 bij het startgesprek aanwezig zijn. Leerlingen
uit de groepen 1 t/m 6 nodigen wij ook van harte uit om bij het gesprek aanwezig te zijn.
Voor leerlingen is het van belang dat zij ervaren dat ouders en leerkrachten samenwerken, met als doel om het
beste uit ze naar boven te halen. Daarnaast kunnen de leerlingen vaak zelf ook al goed aangeven wat zij lastig
vinden, welke doelen ze dit schooljaar willen stellen en welke hulp ze daarbij nodig hebben van zowel de leerkracht
als hun ouders.
Omdat we graag alle ouders ontmoeten, verzoeken we alle ouders/verzorgers zich in te schrijven voor de
ouderstartgesprekken die vanaf de week van 13 september op de agenda staan. De uitnodiging ontvangt u van de
leerkracht via Parro. U kunt dan zien op welke momenten de leerkracht beschikbaar is. Aan u de vraag om u zich
dan zo spoedig mogelijk in te schrijven.
Aan het einde van het gesprek wordt er meteen een vervolggesprek gepland. Wanneer er geen bijzonderheden te
verwachten zijn, kan dit ook alvast een afspraak zijn rondom het eerste rapport in februari.

Ouders/verzorgers in de school
Het is voor ouders/verzorgers weer mogelijk om op afspraak op school te komen voor bijvoorbeeld een gesprek
met de leerkracht(en). Voorwaarde is dat u geen gezondheidsklachten heeft die passend zijn bij COVID-19. Indien
dit wel het geval is, blijft u thuis en kan het gesprek niet op school plaatsvinden. Bij twijfel: blijft thuis. Al het
(onderwijs)personeel, alle leerlingen en alle overige aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn
of anders thuisblijven. Een alternatief voor een gesprek op school is dan telefonisch of via Microsoft Teams.

Welkom aan ……
In de maand september verwelkomen wij weer een aantal nieuwe leerlingen. Charlie, Isa, Fenna en Teun worden
binnenkort 4 jaar en zij gaan binnenkort starten in groep 1. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en leerzame
tijd toe bij ons op school.

Informatie start schooljaar
Vandaag krijgt uw kind diverse belangrijke informatie vanuit school mee naar huis. Om te checken of u alles heeft,
hieronder een overzicht van de zaken die meegegeven worden:
• Informatieboekje van de groep
Specifieke zaken worden apart vermeld in(maand) brieven.
• Jaarkalender 2021-2022
Als bijlage bij deze maandbrief ontvangt u de jaarkalender waarin alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar staan
aangegeven. In de maandbrief zullen aanvullingen op de jaarkalender opgenomen worden middels de bekende
agenda. De data die genoemd worden in de maandbrief zijn leidend .
Tevens ontvangt u later van ons allerlei folders van uitgevers. Ondanks dat dit commerciële organisaties zijn en wij
niet willen adviseren over het wel/niet aanschaffen of deelnemen aan bepaalde aanbiedingen, willen wij u deze
informatie en aanbiedingen niet ontnemen.
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Studiedag 6 oktober
Woensdag 6 oktober staat er een studiedag voor het team op de agenda. Deze dag zijn alle leerlingen vrij.

Privacy voorkeuren
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.

Inning vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021-2022
Jaarlijks vragen wij alle ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor
schooljaar 2021-2022 bedraagt € 42 per leerling. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt later in het schooljaar
een aanvullende bijdrage gevraagd. De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd via “schoolkassa” dat een onderdeel is
van Parnassys, ons schooleigen administratieprogramma. Inmiddels heeft u van ons een betaalverzoek ontvangen
die u eenvoudig via IDEAL kunt voldoen. Ook voor andere incidentele ouderbijdragen zal dit betaalsysteem worden
gehanteerd.

Beeldcoaching
Op onze school proberen wij op tal van manieren onze kwaliteit te bewaken en te vergroten. Kwaliteit valt of staat
met de vaardigheden van onze leerkrachten. Zij zijn de belangrijkste factor als het er om gaat onze doelen te
bereiken. Om de kwaliteit van onze leerkrachten te kunnen vergroten en waarborgen maken wij soms gebruik van
didactisch beeldcoaching. Soms wordt er een opname gemaakt bij een of meerdere leerkracht(en) in de klas.
Uiteraard worden de opnames, waar soms ook leerlingen op staan, alleen intern gebruikt en na gebruik vernietigd.
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Jantje Beton Loterij

‘
Woensdag 15 september start de verkoop van de Jantje Beton loterij (per abuis staat in de jaarkalender een
verkeerde datum vermeld). Per gezin ontvangt u een boekje met loten. Bij dit boekje ontvangt u een uitgebreide
uitleg van Jantje Beton over de werkwijze. Van de Jantje Beton Loterij gaat de helft van de opbrengst naar Jantje
Beton, de andere helft komt ten goede aan alle leerlingen van onze school. 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!

Kanjertraining
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Uiteraard gaan wij er als leerkrachten weer alles aan doen om er voor en
samen met u en uw kind(eren) een prettig schooljaar van te maken. We weten dat de eerste schoolweken erg
belangrijk zijn voor een groep om een hechte groep te kunnen vormen, waarin iedereen zich gezien en
geaccepteerd voelt. Daarom noemen we dit de 'Gouden Weken'. In deze komende weken hebben we hier extra
veel aandacht voor in de groepen. Dagelijks worden er kennismakingsspellen gedaan in de klas, om elkaar nog
beter te leren kennen. Want: 'bekend maakt bemind'. Hoe beter iedereen elkaar kent, hoe meer acceptatie en
vertrouwen er is in een groep. Ook wordt de 'smileyposter' weer besproken met de groep en de verschillende
petten en het bijbehorende gedrag worden besproken. Mocht u deze uitleg zelf ook eens willen horen, dan is dit
een duidelijk filmpje: https://vimeo.com/349016296.
De kinderen denken er in de eerste weken ook over na welk gedrag zij zelf vaak laten zien en welke pet daarbij
hoort. Ook wordt het verschil tussen plagen en pesten besproken en worden er verschillende
vertrouwensoefeningen met de groep gedaan. Zo gaan we samen weer een plezierig schooljaar tegemoet. Mocht u
nog vragen hebben, neem dan een kijkje op de website van de kanjertraining https://www.kanjertraining.nl of stel
uw vraag aan de leerkracht van uw kind(eren).

Vrijwilligers en extra ondersteuning in de school
Bij ons op school zijn behalve leerkrachten ook een aantal vrijwilligers, stagiaires en overige ondersteuners actief.
Wij zijn heel blij met deze extra ondersteuning op school. Dionel is aanwezig voor diverse klussen en ondersteuning
in groep 1-2. Carmi, onderwijsassistent en Sandra, ambulant begeleider, zijn op school voor de begeleiding van een
leerling. Marijke biedt hulp en ondersteuning in de middenbouw en Els geeft begeleiding in de midden- en
bovenbouw op het gebied van taal/lezen. Het is fijn dat we op zo veel hulp en ondersteuning kunnen rekenen.
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Beweegcontainer

Vanuit de gemeente Brummen en Stichting Sportkompas hebben we een beweegcontainer ontvangen. We zijn hier
heel blij mee en het is een mooie aanvulling voor ons BeweegWijs plein.

Verkeersveiligheid rond de school
Iedere dag komen er in totaal ongeveer 300 leerlingen naar De Enk en de C. van Leeuwenschool. Om dat zo veilig
mogelijk te kunnen doen, vragen wij u zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Indien u toch
met de auto naar school komt, kunt u parkeren in de wijk. De Kiss & Ride Zone kan in deze Corona tijd nog niet
door onze ouders worden gebruikt.. Doordat we de scholen spreiden qua ingangen i.v.m. het Coronavirus gebruikt
De Enk deze ingang.
Denkt u ook aan onze buren? Omdat wij bericht hebben ontvangen van buurtbewoners waarin zij aangeven dat
enkele buren ook in nacht- en/of ploegendiensten werken, is het vriendelijke verzoek om de motor van uw auto
niet langdurig te laten draaien en ook niet te gaan claxonneren. Vanzelfsprekend parkeert u uw auto niet in
bochten, voor uitritten van buurtbewoners of vlakbij zebrapaden. Let er ook op dat u iedereen die een zebrapad
oversteekt altijd voorrang geeft en dat u in de buurt van de school stapvoets rijdt. Een veilige verkeerssituatie
rondom de school is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Laten we met elkaar zorgen voor een veilige
schoolomgeving voor onze kinderen.

Een veilige verkeerssituatie rondom de school is een verantwoordelijkheid van
ons allemaal. Laten we met elkaar zorgen voor een veilige schoolomgeving voor
onze kinderen.
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Namens de ANWB

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 t oe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht best eden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fiet sen 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 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 activiteit en in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat
kader volgen hier een aant al 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 plaat s 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 aut omobilist , als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er
niet persé hoeft t e 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!
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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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De typejuf
Zit je in groep 6, 7 of 8? Tot 22 september kun je je nog aanmelden voor de cursus Typevaardigheid bij de
typejuf. Eens in de twee weken is er een klassikale les, op de maandagmiddag na schooltijd. Wil je meer weten
over de cursus, vraag dan gerust aan de kinderen die de cursus vorig jaar hebben gedaan! Voor informatie en
aanmelden:
www.detypejuf.nl.
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