Maart 2022

Maandbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We gaan weer de goede kant op. Dat is het gevoel dat op dit moment overheerst.
Zoals het er nu uitziet gaan we een tijd tegemoet waarbij we weer meer
bewegingsvrijheid krijgen. Deze positiviteit willen we vasthouden. De insteek is
dan ook dat we het komende half jaar tot aan de zomervakantie veel leuke
dingen doen die school net even extra leuk maken. Denk bijvoorbeeld aan ons
jaarlijkse schoolfeest en bazaar, het kamp van groep 8, de avond-4-daagse, etc.
Voor nu wensen wij alle kinderen met hun ouders/verzorgers een fijne
voorjaarsvakantie.
De vakantie duurt tot en met vrijdag 4 maart en op maandag 7 maart beginnen
we weer.

Met vriendelijke groet,
Team C. van Leeuwenschool

Coronabeleid
Zoals u wellicht vernomen heeft, gaat het land steeds weer een beetje verder
open. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ook in het onderwijs is er daardoor na de voorjaarsvakantie weer meer mogelijk. Onderstaande zaken zijn
voor onze school van toepassing:
Versoepelingen:
Mondkapjes voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 en volwassenen zijn
niet meer verplicht.
Het houden van de 1,5 meter afstand tussen volwassenen vervalt.
Ouders/verzorgers zijn op afspraak weer welkom op school. Als u
een afspraak heeft met een leerkracht, kunt u bijvoorbeeld het
oudergesprek op school voeren of ouders kunnen helpen bij
activiteiten zoals een spelletjesmiddag of bij een workshop.
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Groepsactiviteiten en excursies met ouders mogen weer. Hierbij valt te denken
aan musicals,
hulp bij sportdagen en -toernooien, Palmpasen optocht, uitstapjes enzovoorts.
Onze open dag van woensdag 6 april kan weer doorgaan.
De peuterochtenden die we samen met KOO de Wigwam organiseren, kunnen doorgang vinden.
Opheffing quarantaine/isolatie na besmetting van 7 dagen naar minimaal 5 dagen (zonder klachten) mits
24 uur klachtenvrij, maximaal 10 dagen (met klachten).

Maatregelen die ook na de voorjaarsvakantie van kracht blijven:
We schudden geen handen
We blijven frequent handen wassen
Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 en onderwijspersoneel blijft het dringende advies om twee maal per
week een zelftest te doen. De leerlingen kunnen hiervoor per week bij de eigen leerkracht om 2 zelftesten
vragen.
De kinderen komen ’s ochtends zelfstandig naar binnen.
Testen blijft van belang. Zie ook onderstaande informatie over zelftesten en testen bij de GGD:
Zelftesten of testen bij de GGD
Laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Onder milde klachten wordt verstaan:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en toe hoesten en verhoging tot 38 graden.
Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten.
Na een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen.
Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat mensen zich houden aan de basisregels.
Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen.
Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om een testafspraak
te maken bij de GGD.
Personen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona- infectie hoeven
niet opnieuw getest te worden.

Vakantierooster 2022-2023
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 is vastgesteld.
Vakantie

Datum

Start schooljaar

22 augustus 2022

Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2023

Paasmaandag

10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag)

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart (+ extra vrije dag)

18 mei en 19 mei 2023

Pinkstermaandag

29 mei 2023

Zomervakantie

10 juli t/m 18 augustus 2023

De overige vrije (mid) dagen zoals studiedagen zullen op een later moment worden doorgegeven. Deze vindt u
vanzelfsprekend ook terug op de jaarkalender die bij de start van het nieuwe schooljaar wordt uitgereikt.
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Welkom aan …
Riff is onlangs met zijn ouders naar Eerbeek verhuisd en gestart in groep 1.
Lola wordt binnenkort 4 jaar en gaat dan ook starten in groep 1. Wij wensen jullie allebei een hele fijne en
leerzame tijd toe bij ons op school.

Op de C. van Leeuwenschool kun je rekenen!
In de maand maart staan een tweetal rekenactiviteiten op het programma.

Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd
Op donderdag 17 maart vindt de Kangoeroe reken– en wiskundewedstrijd plaats voor kinderen uit de groepen 5
t/m 8. Ook van onze school doet een aantal kinderen mee. Voor voorbeeldopgaven en extra info, zie
https://www.w4kangoeroe.nl

Grote Rekendag op woensdag 30 maart
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en
Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar
vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! De titel van de 20e Grote
Rekendag is “ Bouwavonturen”. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten,
rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken
hoe het is om architect te zijn of contructeur of bouwer. Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen
onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En
het is ook nog eens heel leuk!

Bericht van Stichting Sportkompas
Gezocht goede sportkleding en sportschoeisel.
Geef sportkleding die je niet gebruikt een tweede kans en help zo medesporters met een kleine beurs en het milieu
door duurzaam om te gaan met sportkleding/schoeisel door hergebruik! Meer informatie vindt u in de flyer die als
bijlage bij deze maandbrief is gevoegd.
In de voorjaarsvakantie organiseert Sportkompas sportstimulerings activiteiten voor de inwoners van de gemeente
Brummen. Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer.
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Open Dag woensdag 6 april
Kent u in uw omgeving ouders die op zoek zijn naar een school voor hun zoon/dochter geef deze datum dan door.
Woensdag 6 april openen wij onze deuren en iedereen is van harte welkom van 09.00 uur – 12.00 uur om een kijkje
te komen nemen. Wanneer ouders deze dag niet in de gelegenheid zijn is dat ook geen probleem. Ook op andere
dagen staan wij open voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt
met de directeur van de school Nicole Horstink via de mail: n.horstink@veluwseonderwijsgroep.nl of het
telefoonnummer van de school: 0313-651776

Pasen, studiedag en een heerlijk lang paasweekend
Het duurt nog eventjes maar toch goed om alvast even te melden. Woensdag 13 april vieren we het paasfeest op
school. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij, om daarna van een heerlijk lang paasweekend te genieten.
Donderdag 14 april staat er voor het team een studiedag op de agenda en in verband daarmee zijn alle leerlingen
deze dag vrij. Deze dag was reeds aangekondigd in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van ons
heeft ontvangen. Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag en is de school gesloten. Dat geldt ook voor maandag 18
april, 2e Paasdag.

Bericht van de jeugdverpleegkundige
Maandag 7 maart a.s. ben ik van 14.30 – 15.30 uur weer telefonisch bereikbaar voor ouders die eventuele vragen
hebben over hun kind zoals meten, wegen, ogen- en orencontroles en eventuele opvoedvragen. Mocht dit tijdstip
niet uitkomen dan kunnen ouders mij ook altijd per mail bereiken en dan neem ik contact op.
De volgende data voor het telefonisch spreekuur zijn:
-

Maandag 4 april 2022
Maandag 2 mei 2022

Met vriendelijke groet,
Natasha Rakhan, Jeugdverpleegkundige
Contactgegevens:
Rijksstraatweg 65
7231 AC Warnsveld
Postbus 3
7200 AA Zutphen

T. 088 - 443 3492 (direct)
T. 06-21414049 (whatsapp)
T. 088 - 443 3000 (algemeen)
E. n.rakhan@ggdnog.nl
W. www.ggdnog.nl
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Kanjertraining in de maand maart
Wekelijks wordt er in iedere groep een kanjerles gegeven. Dit kan een verhaal zijn, een werkblad, een rollenspel
of een vertrouwensoefening. Daarnaast komt de Kanjertraining regelmatig terug bij andere gelegenheden of
onderwerpen. Iedere maand staat er ook een thema centraal. In de maand maart is dat: “Luisteren en
samenwerken”. Bij dit thema leren de kinderen dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en dat het
een voorwaarde is om te kunnen samenwerken. We hopen weer op waardevolle lessen.

Het Pettenkwadrant
In de groepen 6 t/m 8 wordt tijdens de kanjertraining de oefening pettenkwadrant gedaan. Dit is één van de
oefeningen van de Kanjertraining waarin kinderen vertellen wat ze van elkaar vinden.
Tijdens deze oefening komt een kind uit de klas naar voren. Andere kinderen leggen eenzelfde voorwerp bij de
pet of tussen de petten die zij bij het kind vinden passen. Als een kind bijvoorbeeld een voorwerp legt tussen de
witte en de zwarte pet, dan betekent dit onder andere dat het kind de eigenschappen heeft van een leider. Ligt
een voorwerp meer naar de zwarte pet, dan kan het kind pestgedrag vertonen. Zie het plaatje hieronder voor de
eigenschappen van de petten. Via de neergelegde voorwerpen ziet het kind hoe de klas over hem/ haar denkt.
Kinderen leren zo feedback te geven of te ontvangen. Deze oefening gaat meer de diepte in en kan confronterend
zijn. De kinderen vertellen zo hoe ze elkaar ervaren in de klas. De meeste kinderen zullen van hun klasgenoten te
horen krijgen: Ga zo door. Je bent gezellig, te vertrouwen; stoer op een prettige manier; leuk op een prettige
manier; je voelt goed aan wat er aan de hand is met een klasgenoot; je kunt goed helpen; je bent aardig, ....
Maar het kan ook zijn dat leerlingen aangeven: ik wil wel met je omgaan, maar stop dan met het brutale gedrag
van je. Of: doe niet zo zeurderig. Of: maak niet steeds van die gekke geluiden...
Een kind gaat in gesprek met de klasgenoten over het eigen gedrag, alleen als een kind zelf aangeeft dit te willen
weten. Er komen een aantal leerlingen in de week aan de beurt. Op die manier coachen de kinderen elkaar naar
behoorlijk gedrag. Wil een kind niet weten wat de klasgenoten te zeggen hebben, dan gebeurt dat niet. De
leerling zelf heeft hierin volledig controle.
De tips die de klasgenoten aan uw kind geven, worden met u als ouder(s)/verzorger(s) besproken. Tips zullen in de
meeste gevallen zijn: ga zo door, je maakt leuke grappen in de klas. Je kunt goed leidinggeven.
Maar kunnen ook zijn: ik zou het fijn vinden als je niet zo brutaal doet. Je doet soms heel boos, daar word ik bang
van, wil je daar om denken. Loop niet steeds naar je moeder toe, zeg eerst zelf dat je het niet leuk vindt. Zeur wat
minder, probeer een beetje positief te zijn.
De feedback die kinderen elkaar geven is zeer waardevol

.
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