Nieuwsbrief
2 maart 2021

SAMEN IN GESPREK OVER DE ONTWIKKELING VAN
UW KIND
De eerste twee weken na de heropening van de peutergroepen en de school liggen achter ons. Helaas moet
de BSO nog gesloten blijven. We mogen alleen nood-BSO aanbieden aan ouders die een contract hebben bij
VCOG Kinderopvang en die een cruciaal beroep hebben. In de persconferentie van dinsdag 26 februari zijn
geen nieuwe maatregelen of versoepelingen aangekondigd. We gaan gewoon op dezelfde voet door als na de
heropening op 8 februari.
Ik noemde het al eerder: het is fijn om te zien hoe we ‘gewoon’ weer opvang en school zijn. Hoe alles, net als
voor de lockdown, reilt en zeilt, kinderen lekker spelen en zich ontwikkelen.
Hopelijk heeft u genoten van het weekje voorjaarsvakantie. Even tijd voor wat anders dan (school)werk, tijd
voor elkaar. Op de nood-BSO werd gewerkt over het thema ‘Piraten’. De kinderen hebben zich vermaakt met
het maken van piratenkoekjes en allerlei andere piratenactiviteiten.
De komende tijd wordt binnen de peuter- en kleutergroepen gewerkt aan het thema ‘Lente’. Het prentenboek
‘Dotties eieren’ staat centraal. De groepen 3 t/m 8 zullen een aantal Cito-toetsen maken zodat we kunnen zien
hoe de kinderen zich ontwikkeld hebben in de afgelopen maanden. We hebben u al genoemd dat we minder
toetsen laten maken dan anders en dat de toetsuitkomsten niet in het rapport genoteerd worden. Uiteraard
bespreekt de leerkracht de uitkomsten wel met u en wordt met u besproken hoe we uw kind de komende tijd
verder gaan begeleiden op school. Dit is voor ieder kind anders, het is deels maatwerk en we hechten enorm
aan het gesprek met u. In deze nieuwsbrief leest u alles over het inplannen van het 10-minutengesprek.
Hartelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data school en opvang

Maart

April

School

Tussen 1 – 19

In de groepen 3 t/m 8 wordt een
aantal Cito-toetsen afgenomen om de
leerontwikkeling van kinderen in kaart te
brengen.

School

Maandag 8 vanaf
15u

Inschrijven voor het 10-minutengesprek
(groep 1 t/m 7) via Social Schools, de
uitnodiging krijgt u via de leerkracht

School

Week van 8
maart

Het ‘Kijkje in de klas’ vervalt vanwege de
coronamaatregelen

School

Woensdag 24

De Grote Rekendag vervalt vanwege de
coronamaatregelen

School

Donderdag 25

Alle kinderen krijgen hun rapport mee

Hele locatie

Maandag 29 en
dinsdag 30

10-minutengesprekken (groep 1 t/m 7)

Hele locatie

Woensdag 31

Laatste werkdag van Joyce Mollema als
directeur op IKC Dom Helder Camara

School

Donderdag 1

Het paasfeest wordt gevierd

Op zoek naar een nieuwe
rekenmethode

Aanmelden nieuwe kleuters
(broertjes / zusjes)

Binnen onze school wordt al een tijdje gewerkt
aan het uitzoeken van een nieuwe rekenmethode
voor alle schoolgroepen. De huidige methode
mag vervangen worden.
De werkgroep is onder leiding van onze reken
specialist Elise Vedder aan de slag gegaan met het
inventariseren wat we als team belangrijk vinden
als het gaat om rekenonderwijs: hoe willen we
kinderen leren rekenen, waar zijn we tevreden
over in de huidige methode en wat missen we?
Momenteel zijn nog twee potentiële nieuwe
methodes over en we proberen richting de
meivakantie het traject af te ronden. De nieuwe
methode zal dan ingevoerd worden ingaande het
nieuwe schooljaar.

Vanaf dit moment ontvangen we de aanmeldingen
voor broertjes / zusjes die, zodra ze vier jaar zijn,
naar onze school toe komen graag. Wordt uw zoon
of dochter vier jaar tussen nu en juli 2023? Meld
hem of haar dan aan! Dit kunt u doen door een
mailtje te sturen naar: j.mollema@vcog.nl.
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10-minutengesprekken
(groep 1 – 7)
Vanaf maandag 8 maart (15u) kunt u zich
intekenen voor een 10-minutengesprek met de
leerkracht(en) van uw kind(eren). U ontvangt via
Social Schools een uitnodiging.
De gesprekken zullen deze ronde plaatsvinden
via ‘Teams’, u kunt inloggen via het account van
uw kind en de leerkracht belt u op het ingeplande
tijdstip. Helaas is het nu namelijk niet mogelijk
om u op school te ontvangen. Als u het prettig
vindt, mag uw kind aanschuiven bij het gesprek.
U bepaalt als ouder/verzorger zelf of u uw kind
aan laat schuiven.
De gesprekken vinden plaats op maandag 29
maart en dinsdag 30 maart. Sommige groepen
plannen een extra dag(deel) voor de gesprekken,
ook dit ziet u terug in de uitnodiging die u via
Social Schools ontvangt.
De leerkrachten spreken graag minimaal één
ouder per kind. Bij gescheiden ouders praat de
leerkracht met de ouder die het gezag heeft over
het kind. Als beide ouders gezag hebben, mogen
beide ouders inloggen. Omdat de uitnodiging voor
het intekenen naar de ouder gaat die als ‘primair
verantwoordelijke ouder’ in Social Schools
genoteerd staat, dient deze ouder er zelf voor te
zorgen dat de andere ouder ook deel kan nemen
aan het gesprek. Wij waarderen het enorm als
beide ouders / verzorgers digitaal aanwezig zijn
bij het gesprek. Zeker in deze bijzondere tijd
vertellen we u beide graag hoe het gaat met de
ontwikkeling van uw kind(eren).

Coronamaatregelen:
twee wijzigingen m.b.t. het
huidige beleid
Schoolspullen
Tot op heden lieten we kinderen dagelijks de
belangrijkste schoolspullen meenemen van
huis naar school en weer terug. De gedachte
hierachter is dat we zo altijd kunnen zorgen dat
het onderwijs doorgaat als een kind of een klas
onverhoopt thuis komt te zitten.
De tassen van de kinderen waren soms
gewoonweg te zwaar. Daarom gaan we het vanaf
vandaag anders doen:
 inderen die nog een schoollaptop thuis hebben
K
omdat ze die geleend hebben van ons, laten
deze laptop nog thuis;
Kinderen die nog schoolmaterialen thuis

hebben, nemen dit zo snel mogelijk mee terug
naar school;
Als een kind of een groep onverhoopt thuis komt
te zitten, berichten we u via Social Schools
dat uw kind via de Teamspagina van de groep
precies kan zien wat hij / zij de eerstvolgende
lesdag moet doen;
Wij bereiden ondertussen lesmateriaal voor

en plannen een afhaalmoment voor u in
zodat u voor dag 2 en volgende dagen de
schoolmaterialen alsnog thuis hebt inclusief de
planning die er bij hoort.

Groepen 8
Alle ouders van de groepen 8 hebben voor de
vakantie een gesprek gehad met de leerkrachten.
Dit gesprek was gericht op het definitieve advies
voor het voortgezet onderwijs. We zullen ouders
van de kinderen in groep 8 geen uitnodiging
sturen voor een 10-minutengesprek, maar gaan
wel zorgen dat de ouders de uitkomsten van de
Citotoetsen horen. U hoort via de leerkracht van
uw kind op welke wijze we u informeren.
10-minutengesprekken plusklas
Juf Annemieke wil alle ouders van de
plusklaskinderen graag spreken. Ze plant
gesprekken in van maandag t/m donderdag in de
week van 29 maart. U ontvangt een uitnodiging
via Annemieke.

Extra buitenspeeltijd
Momenteel mogen we helaas nog niet
gymmen. We hebben er voor gekozen om vanaf
vandaag voor iedere groep minimaal twee
buitenspeelmomenten in te plannen zodat er
wel lekker bewogen kan worden. We houden ons
hierbij aan de geldende regels dat groepen niet
vermengd mogen worden.

De eerstvolgende IKC nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 16 maart 2021 via Social Schools.
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