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Even bijpraten...
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na de herfstvakantie begonnen we het laatste stukje van 2020 met mondkapjes
en een advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Op school betekent dit dat we
alle externe personen vragen om een mondkapje te dragen en vragen we ouders/
verzorgers de school en het schoolplein (met uitzondering van de kleutergroepen)
niet te betreden. Daarom zal de geplande inloopochtend van maandag 26 november komen te vervallen. Tevens werken ook leerkrachten buiten schooltijden zoveel mogelijk thuis aan hun administratie.
In onze vrije tijd blijft er grofweg alleen nog een filmpje en popcorn over, maar
gelukkig mogen we nog naar buiten. Vooral de kinderen. Frisse lucht en de
dwarrelende herfstblaadjes geven hopelijk nog genoeg afleiding van alle druk die
er op onze samenleving staat in deze bijzondere coronatijd.
Alles natuurlijk om ervoor te zorgen dat onze school kan openblijven voor onze
leerlingen. Zo leren ze, kan het dagelijkse ritme doorgaan en krijgen ook ouders/
verzorgers gelegenheid om thuis te werken. Evenals de ouders/verzorgers in de
vitale beroepen die hun belangrijke werk zo kunnen voortzetten.
We houden vol en zetten ons schrap. We hopen dat we net als voor de herfstvakantie alle testen en ziektes van leerkrachten zoveel mogelijk kunnen blijven
opvangen. Tevens vragen we u, om ook buiten school alert te zijn op de
1,5m afstand.
Momenteel wordt het ventilatiesysteem gecontroleerd en er wordt gekeken of
het weer operationeel gemaakt kan worden. We houden u hierover op de hoogte.
Het is overigens raadzaam om uw kind een dikke trui of vest aan te laten doen of
mee te geven, daar er in de klassen volop natuurlijk geventileerd wordt.
Op 26 en 27 november staat een studie tweedaagse voor het team gepland, de
leerlingen zijn dan vrij. We zijn bezig met de voorbereiding van deze tweedaagse
en zoeken naar een veilige vorm gelet op de corona maatregelen.
Met vriendelijke groet,
Raymond Smeets
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Nieuwe beslisboom basisschoolkind
Er is een nieuwe update van de beslisboom voor het basisschoolkind. We gebruiken de beslisboom om tot een afgewogen besluit te komen om kinderen wel of
niet toe te laten tot school, op basis van eventuele klachten.
Hierbij komt nu dat er steeds meer mensen positief worden getest op corona. En
de kans dat er dus kinderen in aanraking komen met iemand met corona is dus
ook groter. Daarom is er nu een nieuwe beslisboom (extra bijlage), die duidelijkheid geeft, ook omtrent de contacten van kinderen en daarbij of ze dan wel of niet
naar school mogen. We zullen steeds vaker meemaken dat kinderen er dus korte
tijd niet zijn, omdat zij in thuisquarantaine zitten. Vanuit school zullen we voor de
kinderen in de midden-, bovenbouw via Prowise Go, daarom adaptieve software
klaarzetten. Hiermee kunnen kinderen hun schoolwerk onderhouden en kan de
leerkracht vanuit school zien wat de kinderen doen.
Vanuit de leerkracht ontvangt u, als de situatie zich voordoet, de inloggegevens en
de kinderen in de bovenbouw beschikken zelf hierover.
Als een leerling in contact is geweest met iemand met corona en zelf geen klachten heeft, betreft dit een ‘indirect contact’ en komt school op de derde plaats in
het bron-, contactonderzoek. Dit betekent dat het kind in thuisquarantaine gaat
en verder geen verscherpte interventies nodig zijn.

Corona maatregelen rondom school
Wethouder op bezoek
Vorige week maandag werd op
onze school het startschot
gegeven voor de campagne
vanuit de gemeente voor extra
aandacht voor de verkeersveiligheid. Lucas en Fébe
kregen het eerste lampje van
de wethouder uitgereikt. Zie de
link voor het volledige
bericht:

https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20201026/dongen-start-actieperiode-rondomverkeersveiligheid-met-weggeven-3-500-fietslampjes/
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CITO leerlingvolgsysteem in ouderportaal
In het ParnasSys Ouderportaal kunt u vanaf groep 3 inloggen, om de voortgang van
uw kind in te zien. In het systeem ziet u onderscheid tussen de methodetoetsen en de
niet-methodetoetsen.
De niet-methodetoetsen hebben een meer algemeen
karakter en staan los van de methodes die op school gebruikt
worden. We nemen midden en eind schooljaar deze toetsen
af. Vanwege corona, nu dus eenmalig aan het begin van dit
schooljaar. Deze scores zijn voor ons een beginsituatie voor
dit schooljaar. Naast de huidige methodes kunnen we bekijken waar we nog extra aandacht aan moeten besteden.
De methodetoetsen zijn korte termijntoetsen, waarmee leerlingen een blok afsluiten
in hun werkboekje of lesmethode. Deze worden vooral afgenomen, om te checken of
bepaalde lesstof begrepen is door de leerlingen. Op basis hiervan krijgen kinderen
extra uitleg.
Via onderstaande link kunt u meer over cito scores lezen:
https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/cito-volgsysteem

Zet je licht aan!
De dagen worden steeds weer korter en steeds vaker moet je fietsen met je licht aan
om goed gezien te worden. Het is dan ook erg belangrijk dat je verlichting goed
werkt. Hoe val jij op?
1.Zet je fietslicht aan
Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de
straatverlichting. Staat deze aan? Dan is het tijd je
fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is
verlichting verplicht.
2. Check je fiets
Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk
met de VVN Fietscheck. Is je verlichting kapot? Repareer het zelf of breng je
fiets naar de fietsenmaker, zodat je weer veilig onderweg kunt.
3. Val op met je kleding
Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding
het beste op. Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen.
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Opgetogen naar ingetogen feestdagen...
Nauwgezet zullen we verdere coronabeperkingen volgen en op basis daarvan onze
conclusies trekken voor de vieringen die nog in het verschiet liggen.
Uiteraard zijn we dan ook in gesprek met de andere scholen van Stichting Initia om
hierin afstemming te zoeken. Wat kunnen we wel? En wat kunnen we beter voor een
later moment bewaren?
We zullen de komende tijd een nauw lijntje houden met de Activiteitencommissie om
binnen de coronaregels de mogelijkheden op te zoeken. Wat we al wel weten, het zal
een jaar zijn waarin alles anders is en er slechts ruimte zal zijn voor ingetogen
vieringen.
We gaan er daarom vanuit dat de Sint de school zeker een bezoek zal brengen, echter
een groot ontvangst op het schoolplein zit er niet in. Gelukkig hebben de pietjes ook
voor voorverpakte zakjes pepernoten gezorgd, zodat er in elk geval wat lekkers kan
zijn. Het schoolschaatsen bij Dongen Ice zit er niet in. De verplaatsing naar een ijsbaan in Breda is ook lastig binnen de huidige regels.
Tenslotte zullen er zeker kerstbomen binnen de school komen te staan. Echter samen
snoepen van zelfgemaakte gerechtjes is weer wat ingewikkelder. Kortom, we doen
ons uiterste best en gaan dan ook opgetogen, richting ingetogen feestdagen.
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KWINK sociaal-emotioneel leren
Uw kind zit alweer een aantal weken op school. Hopelijk zit hij/zij goed in zijn/haar
vel, want dan kan het optimaal presteren. Met rekenen, taal en lezen én in zijn of
haar omgang met vriendjes, met ruzietjes die er soms zijn, met zichzelf enz. Deze
sociaal-emotionele aspecten zijn van minstens zo groot belang! Daarom besteedt
onze school met de methode Kwink hier volop aandacht aan. De komende weken
gaan we met de volgende lessen aan de slag. In de bijlage vindt u de bijhorende
koelkastposter.
Les 6
Les 7
Les 8
Les 9
Les 10

Kinderen kunnen hun eigen kwaliteiten benoemen.
Kinderen kunnen de kwaliteiten van anderen benoemen.
Kinderen leren omgaan met hun eigen boosheid (onderbouw) en
ergernissen (midden- en bovenbouw) bij conflicten.
Kinderen kunnen – gericht op het spelen op het schoolplein – rekening
houden met een ander.
Kinderen kunnen goede keuzes maken bij het samenspelen met
anderen en leren hoe ze sterk moeten staan als vrienden vragen
om een ‘foute’ keuze te maken.

In de afgelopen periode hebben de kinderen tijdens een Kwink les
elkaar complimenten gegeven.

Voor uw agenda
•

Donderdag 26 november

studiedag > alle leerlingen vrij

•

Vrijdag 27 november

studiedag > alle leerlingen vrij

•

Vrijdag 4 december

‘s middag bovenbouw vrij
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