Nieuwsflits 6 van De Rietvink

Donderdag 18 maart 2021

Beste ouders/verzorgers,
We zijn na de lockdown inmiddels alweer vijf weken op school aan het werk. Het is heel fijn
dat het tot nu toe zo goed loopt en dat we op een goede manier door kunnen gaan met ons
onderwijs. De kinderen hebben allemaal enorm hun best hebben gedaan om het thuis
werken aan schooltaken zo goed mogelijk te doen. Dat merken we zeker nu we de balans
opmaken. De kinderen hebben zich vaardigheden eigen gemaakt die ze anders niet of veel
minder ontwikkeld zouden hebben. Over het algemeen zijn ze zeer zelfstandig en
gemotiveerd aan het werk geweest en was u enorm betrokken bij uw kind(eren). Dank
daarvoor!
Nu staan we voor een periode tot de zomervakantie die vaak onderbroken wordt door lange
weekenden, vrije dagen en vakantieweken. Gelukkig mogen we tussendoor ook nog gewoon
veel naar school.
Ik heb heel wat onderwerpen waarover ik iets aan u wil vertellen.
In deze nieuwsflits leest u daarom over de volgende onderwerpen:
Richtlijnen in verband met corona
Oudergesprekken / portfolio / ouderportaal ParnasSys
Pasen op school
Verkeersexamen groep 7 en 8
Klanbordoverleg maandag 22 maart
Op tijd op school is fijn
Broertjes en/of zusjes aanmelden
Water drinken is gezond
Op tijd op school is fijn
Verkeer in de straat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richtlijnen in verband met corona
Om ons heen horen we verschillende geluiden over scholen die weer moeten sluiten. Het
lukt ons gelukkig nog steeds om, samen met u, de situatie op onze school te beheersen. Wij
doen er veel moeite voor om de school open te houden voor alle kinderen. Dat kan alleen
wanneer we er samen voor zorgen dat het coronavirus niet op school verspreid wordt. Wij
houden ons daarom strikt aan de maatregelen vanuit het RIVM en hanteren de beslisboom

van 12-02-2021.
Die beslisboom zegt het volgende: “Wanneer een kind verkoudheidsklachten heeft
(loopneus, neusverkoudheid, snot in/uit de neus, niezen, kuchen, meer dan incidenteel
hoesten en/of keelpijn), dan blijft het kind thuis. Ze gaan hierbij uit van de symptomen op
zich, dus niet persé een combinatie van symptomen. Een kind kan getest worden en na een
negatieve testuitslag weer naar school komen. Wilt u uw kind niet laten testen, dan mag uw
kind weer naar school komen als hij of zij 24 uur klachtenvrij is of wanneer de milde klachten
na 7 dagen na de eerste ziektedag niet erger zijn geworden”.
Kinderen van groep 3 t/m 8 die wel thuis zijn maar niet erg ziek, kunnen online meedoen
met de lessen in de groep. Geeft u dat dan even door aan de groepsleerkracht?
Onze school hanteert (op advies van het RIVM) de richtlijn om ouders alleen met mondkapje
op, het schoolplein op te laten komen. We zien helaas steeds meer mensen die zonder
mondkapje op naar school komen.
Het ophalen van de kinderen kan nog steeds op het schoolplein. Het valt ons op dat veel
ouders dicht bij elkaar staan en langer op het plein blijven dan nodig is. Ik vraag u om
hiermee rekening te houden.
Oudergesprekken / portfolio / ouderportaal ParnasSys
Aan het begin van elk schooljaar voeren alle leerkrachten met alle ouders van de kinderen in
hun groep een gesprek over het welbevinden van de kinderen en het sociaal-emotionele
aspect van naar school gaan. Deze gesprekken vinden plaats rond september/oktober.
Sinds vorig schooljaar voeren wij de tweede oudergesprekken van een schooljaar niet meer
standaard met alle ouders in dezelfde week/weken, maar op verschillende momenten
tussen januari en juni. Deze spreiding komt de kwaliteit van de gesprekken ten goede.
De gesprekken kunnen ook gepland worden op de momenten waarop er daadwerkelijk
belangrijke zaken te bespreken zijn. U krijgt van de leerkracht van uw kind een uitnodiging
om u in te schrijven voor een voor u geschikt moment. Dat doen we sinds vorig jaar niet
meer in de avonduren. Deze tweede gesprekken gaan naast het welbevinden, ook over de
resultaten van de kinderen.
U kunt via het ouderportaal van ParnasSys (ons digitale leerlingvolgsysteem) op elk gewenst
moment de resultaten van uw kinderen inzien. Wanneer u nog niet kunt inloggen, dan kunt
u inloggegevens aanvragen bij Margretha de Pater, zij is degene die dit systeem beheert. U
kunt haar mailen: margretha.depater@pcpomiddenbrabant.nl
Omdat de cijfers die uw kind haalt, nu in te zien zijn via dit ouderportaal, is een cijferrapport
niet meer van meerwaarde. We hebben daarom een portfolio ontworpen waarin de
kinderen zelf kunnen bewaren, opschrijven en tekenen waar ze trots op zijn of wat ze
belangrijk vinden. In het portfolio zit ook het blad met informatie vanuit de kindgesprekken.
Ook kunt u zelf in het portfolio iets schrijven richting uw kind.
Het portfolio komt dit jaar op 17 juni mee naar huis.
Pasen op school
We vieren het paasfeest op woensdag 31 maart op school.
Alle kinderen zullen in de eigen klas een paasontbijt eten met elkaar. In verband met corona
mogen wij dat niet verzorgen, maar vragen we of ieder kind voor zichzelf een lekker ontbijtje
meeneemt. Wij zorgen voor een bord, servet, beker en bestek, drinken en iets lekkers
(voorverpakt). Vervolgens volgt iedere groep in de eigen klas de viering die we houden aan

de hand van onze methode ‘Trefwoord’. In deze viering staat het verhaal van de dood van
Jezus centraal.
Daarna zal er ook nog in elke groep geknutseld worden aan de hand van het paasthema.
We starten die dag op de normale tijd, om 8.30 uur en het einde van de schooldag is gewoon
om 14.30 uur.
Daarna volgt een lang weekend met een studiedag op donderdag 1 april t/m een tweede
studiedag op dinsdag 6 april. We zien de kinderen dan dus graag weer op woensdag 7 april
op school.
Verkeersexamen groep 7 en 8
In groep 7 en 8 wordt op woensdag 31 maart ook het theoretisch verkeersexamen
afgenomen. Een week later, op woensdag 7 april volgt het praktisch verkeersexamen met
het fietsen van een route door de wijk.
Klankbordoverleg maandag 22 maart
Op maandag 22 maart zal ik, tussen 8.45 uur en 9.30 uur, een klankbordoverleg houden met
de klassenouders. Onderwerp van gesprek zal onder andere de werkwijze tijdens de
schoolsluiting zijn en ook wat er in de komende periode te verwachten is. Wanneer u ook
graag wilt aansluiten, dan kunt u mij voor maandagochtend een mailtje sturen:
petra.sonke@pcpomiddenbrabant.nl
Op tijd op school is fijn
Het is heel fijn als de kinderen ’s ochtends uiterlijk om 8.30 uur op school zijn, zodat de
lessen op tijd kunnen beginnen en er geen onderbreking is door kinderen die (onnodig) later
zijn. Dat lukt gelukkig bij bijna iedereen heel goed. Wanneer er een reden is om later op
school te komen, dan horen we dat graag van u.
Broertjes en/of zusjes aanmelden
Om zicht te krijgen op het aantal kinderen dat in de komende jaren 4 jaar wordt en naar
school zal komen, is het fijn als u eventuele jongere broertjes en/of zusjes aanmeldt. Ik kan
dan rekening houden met het aannemen van andere kinderen en er tegelijkertijd voor
zorgen dat de groepen niet groter worden dan gewenst. U kunt aan de conciërge of mij een
aanmeldingsformulier vragen.
Water drinken is gezond
Op school besteden we aandacht aan gezond eten en drinken. Water is de beste manier om
je dorst te lessen en het komt altijd fris uit de kraan. Kinderen mogen daarom best een lege
beker of fles meenemen en die in de klas vullen bij de pauzemomenten.
Verkeer in de straat

Voor de mensen die het nog niet weten; in de straat is een stopverbod. Er mag dus echt niet
gestopt worden om kinderen uit of in te laten stappen. Parkeren mag alleen in de
parkeervakken, dus niet aan de rechterkant van de weg. Ook niet na de bocht…. Reden

hiervoor is de veiligheid voor de kinderen die van allerlei kanten aan komen lopen of fietsen.
Het zicht wordt enorm belemmerd door stoppende of parkerende auto’s. Parkeren kan
gemakkelijk op het parkeerterrein van het Graaf Engelbrechtcollege, bij het voetbalveld van
WDS.
Ik dank u voor het lezen van deze uitgebreide nieuwsflits.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Belangrijke data in de komende periode:
Maandag 22 maart, 8.45 – 9.30 -> klankbordoverleg
Woensdag 31 maart -> Paasfeest op school met (zelf meegebracht) ontbijt
Woensdag 31 maart -> theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Donderdag 1 april t/m dinsdag 6 april -> vrij paasweekend
Woensdag 7 april -> praktisch verkeersexamen groep 7/8
Dinsdag 20 t/m donderdag 22 april -> eindcito groep 8
Vrijdag 23 april -> Koningsspelen
Maandag 26 en dinsdag 27 april -> vrij ivm studiedag en Koningsdag.
Vrijdag 30 april -> laatste dag voor de meivakantie
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei -> meivakantie
Maandag 17 mei -> eerste schooldag na de meivakantie
Maandag 24 mei -> vrij ivm tweede Pinksterdag
Dinsdag 25 mei -> vrij ivm studiedag
Deze data staan ook opgenomen in de digitale kalender in onze schoolapp. U kunt deze
kalender in uw eigen digitale agenda downloaden. Zo mist u geen vrije dagen.
Met vriendelijke groeten ook namens het hele team,
Petra Sonke
Locatieleider De Rietvink

