Nieuwsbrief nr.2

21 september 2020

Agenda
September
23-25 sept
30 sept
5 okt
15 okt
19-23 okt
26 okt
12 nov

Startgesprekken
schoolkamp groep 8
start kinderboekenweek
Inspiratieavond met Marcel van Herpen
Rondleiding toekomstige ouders (via Google Meet)
Herfstvakantie
Studiedag. Leerlingen vrij.
Luizencontrole
Rondleiding toekomstige ouders (via Google Meet)

Nieuws uit de directie

De eerste drie weken van het jaar zijn voorbij gevlogen. De startgesprekken zijn in
volle gang, dit jaar op een bijzondere manier namelijk online, maar niet daardoor
minder doeltreffend, wel minder gezellig, De eerste ouderraad-vergadering
Vrijdagavond zijn de coronamaatregelen weer aangepast. Fijn dat de kinderen
die verkouden zijn toch naar school mogen komen. Hieronder een samenvatting
van de nieuwe regels:
Voor kinderen in het basisonderwijs* geldt:
● Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid,
niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar
de basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt
niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als
het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of
zij thuisblijven.
● Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals
koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij
thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te
worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op
met de huisarts.
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● Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het
huishouden thuis.
● Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen
in het huishouden thuis. Krijgt het kind klachten? Maak een afspraak voor
een coronatest.
● Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft
vanwege corona, of krijg je een notificatie met de Coronamelder-app ,
dan gelden voor kinderen tot en met 12 jaar de bovenstaande adviezen.
Zij mogen wel naar school. Voor oranje of rode gebieden vanwege corona
zie NederlandWereldwijd.
* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en kinderen tot en met 12
jaar hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.
Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 5 oktober 2020.
2. Agenda
Alle activiteiten van dit schooljaar en de vakanties, staan op de agenda
op de site vermeld. We zorgen dat de agenda up to date is. Zie:
https://www.amalia-astro.nl/agenda/

3. Flyer 2020-2021
In de bijlage vindt u de flyer met de belangrijkste informatie voor dit
schooljaar. Deze flyer zullen de kinderen over een week ontvangen, u kunt
het ook op site terugvinden.
https://www.amalia-astro.nl/wp-content/uploads/2020/09/2020-Flyer_def.pdf

4. Inspiratieavond met Marcel van Herpen op 5 oktober om 19.30
Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen…
Dit webinar, georganiseerd door het samenwerkingsverband dat ons als
school ondersteunt is voor u gratis toegankelijk. De spreker is Marcel van
Herpen.
Deze webinar staat in het teken van het begrijpen van het gedrag van
kinderen. Wat wil dit kind jou vertellen met het gedrag dat hij laat zien? Je
krijgt tips en tools om in elke situatie goed te kunnen (blijven) handelen, als
ouder, onderwijs- of zorgprofessional, ook in deze onzekere tijden.
Meer informatie vindt u in de bijlage of via onderstaande link:
https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/5-oktober-dag-van-de-leerkracht-e
n-inspiratieavond-met-marcel-van-herpen/
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5. Privacy voorkeuren elk jaar voor elk kind bevestigen
Om te kunnen voldoen aan de AVG-wetgeving willen we graag weten of
wij beeldmateriaal mogen gebruiken/delen van uw kind. U kunt uw
voorkeuren altijd wijzigen via de Parro app waarvan u inloggegevens krijgt
zodra uw kind naar school gaat. Per rubriek ziet u waar het beeldmateriaal
of de informatie verspreid wordt. U kunt “ja” aankruisen wanneer u
toestemming geeft en “nee” wanneer u geen toestemming geeft.
Elk schooljaar moeten de Parro privacy instellingen opnieuw aangevinkt
worden.
Zie in de bijlage de handleiding om de privacy voorkeur voor elk kind in te
stellen. Wij vragen alle ouders om deze instellingen z.s.m. in te stellen. Heeft
u vragen of lukt het u niet, neem dan contact met Anne Pronk op via mail:
administratie@amalia-astro.nl
6. V
 eiligheid rondom de school
● Halen en brengen op het grote plein
Het is belangrijk dat we blijven letten op de coronamaatregelen hoewel
het volhouden voor enkelen moeilijk kan zijn.
Bij het grote plein is het drukker nu de klassen weer tegelijk uit zijn. Hierdoor
is het op straat wat onoverzichtelijk met wachtende ouders, kinderen op
fietsen en enigszins gefrustreerde automobilisten. Niet prettig en ook
gevaarlijk. Ik roep u op de 1,5 m afstand te blijven bewaren en zodra uw
kind er is te vertrekken. We zullen de kinderen ook hierop attenderen en het
belang van de veiligheid uitleggen.
● Halen en brengen van groep 3
De uitgang van groep 3 aan de Spoorstraat is gekozen vanwege de
Corona maatregel 'geef elkaar de ruimte' .
Af en toe is er sprake van niet-veilige momenten.
Daarom zoeken wij 2 ouders ( dit kan iedere dag een ander tweetal zijn).
die met 'lichtgevende hes' aan beide zijde van de straat gaan staan als
teken voor de automobilisten dat de school uitgaat!
Wie zouden ons willen helpen?
Verder is het belangrijk dat we ons opstellen aan de zijde van de school...er
is ruimte voldoende als u zich verspreid tot voor de kleuterlokalen.
De leerkrachten van de groepen 3 zullen maandag ‘ hoe ga ik veilig uit de
school naar mijn ouders’ met de kinderen bespreken.
● Op de fiets naar school maakt de buurt blijer.
‘Meedoen is makkelijk’-campagne.
U kent het vast wel: drukte bij de basisschool als de kinderen gebracht en
opgehaald worden. Overal kinderen, ouders, fietsers en automobilisten.
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Hoe fijn zou het zijn als het overzichtelijker, rustiger én veiliger voor de
kinderen wordt. Daarom roepen wij ouders en kinderen op: kom lopend of
op de fiets naar school. Zo wordt de schoolomgeving veiliger en doen
kinderen belangrijke verkeerservaring op.
https://vvn.nl/veilige-schoolomgeving
7.  Weerbaarheidstraining ROTS & WATER
Binnen onze school streven we ernaar dat alle kinderen gedurende hun
schoolperiode minimaal 1 maal de Rots &
Watertraining aangeboden krijgen.
De Rots & Watertraining is een psychofysieke sociale
competentietraining.
Dat wil zeggen dat kinderen spelenderwijs, via een
actieve en fysieke invalshoek, sociale vaardigheden
leren toepassen. De training sluit aan bij de
methode KWINK, welke we schoolbreed gebruiken
om sociale vaardigheden aan te leren. Zie de
bijlage voor meer informatie.
8.  Kwink
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen maken wij
gebruik van de methode Kwink.
Bij de start van het nieuwe schooljaar neemt Kwink ons mee in de gouden
weken.
In deze weken vindt de zogeheten groepsvorming plaats.
Wij gaan met o.a. de volgende onderdelen aan de slag:
- elkaar leren kennen/hernieuwd leren kennen
- leren samenwerken en spelen
- samen positieve regels opstellen voor de groep
Les 2: (Groeps)Afspraken. (14-09 t/m 28-09)
Kwink van de week: Ken de afspraken! (groep 1-4)
Kwink van de week: Afspraken? Weet waarom! (groep 5-6)
Kwink van de week: Afspraken? Daar houd je je samen aan! (groep 7-8 )
In deze les bespreken we de groepsafspraken en gaat de groep daarmee
oefenen. Kinderen die de groepsafspraken kennen en zich eraan houden,
leveren een positieve bijdrage aan een prettige en veilige sfeer in de
groep.
In een nieuwe groep worden afspraken gemaakt. Dat is nodig om
duidelijkheid te scheppen en te werken aan een veilige groep. Kinderen
die begrijpen waarom bepaalde afspraken goed en nodig zijn, zullen
gemotiveerder zijn om zich eraan te houden.
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Meestal weten de kinderen wel welke groepsafspraken gelden en ook
waarom die belangrijk zijn. Aan het begin van een nieuw schooljaar is dat
echter niet vanzelfsprekend. Een zo groot mogelijke betrokkenheid bij het
maken en het handhaven van de afspraken vergroot het gevoel van
eigenaarschap bij de kinderen. Kinderen die zich samen verantwoordelijk
weten voor de navolging van afspraken en in staat zijn om elkaar hier op
een positieve manier op aan te spreken, dragen bij aan een veilige en fijne
sfeer in de groep.
9.  Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming van de uw kinderen gebruiken we
op school de methode ‘Trefwoord’.
De komende twee weken lezen en praten we over respecteren en
onderzoeken. Hieronder vindt u de te lezen bijbelverhalen.
Thema: R
 especteren (week 39 en 40)
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen,
natuur, mensen. Respect voor leefregels.
Bijbel: Bijbelverhalen onderbouw:
Week 39: De kist met De Tien Woorden reist mee (Exodus 25 en 26);
Een god die je kunt aanraken (Exodus 32, 1-35).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 39: Een betere God (Exodus 32); Een nieuwe kans (Exodus
33-40).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 39: Met Mozes in de woestijn (5) (Exodus 32); Met Mozes in de
woestijn (6) (Exodus 33-40 ).
Thema: O
 nderzoeken (week 40 t/m 43)
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid,
veiligheid, rechtvaardigheid.
Een onderzoekende houding en het stellen
van de juiste vragen.
Bijbel: Bijbelverhalen onderbouw:
Week 40: De twaalf verkenners (Numeri 13, 1-20); De verkenners
komen terug (Numeri 13, 21-33 en 14, 1-10).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 40: Twaalf verkenners op onderzoek uit (Numeri 13, 1-24); De
twaalf verkenners komen terug (Numeri 13, 25-33 - 14, 1-44).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 40: Op onderzoek uit (Numeri 13, 1-24); Tien tegen twee
(Numeri 13, 25-33 - 14, 1-44).
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10. S
 paren voor schoolbieb-boeken
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer
Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek
organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van
kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden
om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer
ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen
uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
● U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere)
kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór
15 november 2020 in op school.
● Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. • Bruna telt de
kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en we ontvangen een
waardebon.
● We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale
kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier
creëren we samen!
Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. Heeft u nog
vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.
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