Jaargang 24, nr 7

februari 2021

Corona update
Er is in februari ook weer heel wat te melden m.b.t. Corona. Op maandag
8 februari mochten de kinderen eindelijk weer naar school. Daar was
door veel mensen reikhalzend naar uitgekeken. Helaas gooide de heftige
sneeuwval, en de daarbij afgegeven code rood, roet in het eten en moesten de kinderen een dagje langer wachten. Het weerzien was fijn. De kinderen kregen de complimenten voor hun inzet in de thuiswerkperiode en
als dank ontvingen ze allemaal een stressballetje in de vorm van een hartje omdat we “hartstikke” blij waren dat de leerlingen weer terug waren
en goed hun best hadden gedaan in een best stressvolle tijd.
Het was fijn om te merken hoe goed ouders het thuisonderwijs vorm hebben gegeven. Ook het team werd voor hun inzet door een aantal ouders
bedankt met o.a. een bedankkaart en mooie bloemen.
De eerste dagen zijn we aan de slag gegaan om kinderen weer aan elkaar,
aan de fysieke lessen en aan de nieuwe maatregelen te laten wennen. Na
de vakantie zullen we naast het aanbieden van de reguliere vakken ook
de M-toetsen van Cito gaan afnemen. Hiermee kunnen we onderzoeken
hoe de ontwikkeling van de kinderen voor de verschillende vakken is verlopen en welke keuzes we moeten maken voor het aanbod in de rest van
dit schooljaar.
Ook de naschoolse lessen worden (beperkt) weer opgepakt. In eerste instantie voor het vak “spelling”. Omdat we voorlopig in vaste groepen
moeten werken, worden de lessen voor de clusters 5/6 en 7/8 online aangeboden. De kinderen die hieraan meedoen, zijn inmiddels geïnformeerd.
De gymlessen worden voorlopig nog buiten georganiseerd.
We hebben helaas ook al een leerling met Corona meegemaakt, waardoor een hele groep in quarantaine moest. Het was prettig om te merken
dat iedereen vol begrip was en dat het opgestelde protocol werkte. Vanzelfsprekend hopen we dat verdere besmettingen ons bespaard blijven.
Hiervoor is het van belang dat iedereen zich aan de regels houdt, zich in
voorkomende gevallen laat testen en dat ouders ons tijdig op de hoogte
brengen als er een besmetting in het gezin is. Voor iedereen blijft het ad
vies: hou de app en de mail dagelijks in de gaten!
Tijdens het thuisonderwijs werden we wekelijks
voorzien van een heus Robijnjournaal.
Dit werd verzorgd door Esther Groenenberg, de
PR-medewerker van stichting Robijn samen met
de mascotte Robin Robijn. Kinderen en collega’s
van de Torenuil hebben haar (én Robin) verrast
met een pakket met lekkers en mooie brieven en
tekeningen.

Activiteiten in maart:
Ook in maart staat een aantal activiteiten gepland.
De stand van zaken:
> In verband met het afnemen van Cito-toetsen
wordt de meesters– en juffendag verplaatst van 10
naar 12 maart.

> In de week van 15 t/m 19 maart wordt er
in alle groepen aandacht besteed aan het
project “lentekriebels” over seksuele – en
relationele vorming.

> Omdat er nog geen ouders in de school mogen
komen, gaat de stichtingsbrede open dag voor het
openbaar onderwijs met het motto “openbare scholen, waar verhalen samenkomen” van 17 maart niet
door.
We gaan zoeken naar een passend alternatief om
de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs (gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting) onder de aandacht te brengen.

> Er wordt gepast aandacht besteed aan de
wereldse middag van woensdag 17 maart.
Ook hier mogen helaas geen (groot)ouders
bij aanwezig zijn.
> De studiedag van maandag 22 maart gaat wél
door. Alle kinderen zij deze dag vrij. Het team gaat
met elkaar alle toetsuitslagen analyseren en bespreken wat de aanpak voor de rest van het schooljaar
zal zijn voor de verschillende vakken.
> Voor de lunch, die we de kinderen beloofd hebben, zoeken we nog een geschikt moment.
> Zoals wij u eerder hebben gemeld, is het
rapport voor de kinderen van de clusters 3
t/m 8 op 18 februari meegegaan. Inmiddels
zijn de adviesgesprekken voor de kinderen
van cluster 8 al gevoerd. Op 23 en 25
maart zullen rapportgesprekken plaatsvinden voor de clusters 3 t/m 7. Het digitale
ouderportaal waarop u de resultaten kunt
volgen is nu gesloten, omdat de resultaten
van o.a. de toetsen en de rapporten daarin
worden verwerkt. In week 12 (de week van
22 maart) zal de portal weer opengezet
worden.

Kwink
U heeft inmiddels twee koelkastposters ontvangen. Zij dienen als
aanvulling op de methode Kwink, die wij op school gebruiken bij
het sociaal emotioneel leren. Hopelijk heeft u hier ook samen
met uw kind plezier aan beleefd. Mocht u geen poster hebben
ontvangen, dan kunt er nog een via uw kind op school ontvangen.
In de eerste weken na de lockdown worden lessen uit de beginfase herhaald. Nu we weer terug op school zijn, moet de groep
weer opnieuw een weg zoeken en daarbij is aansturing van groot
belang. Daarna zullen wij de lessen weer op gaan pakken, die bij
de eerste helft van dit half jaar horen en daar hoort een nieuwe
koelkastposter bij. Deze heeft u als het goed is inmiddels ontvangen. Om u een inkijkje te geven wat we allemaal aan de orde laten komen, voor u het volgende overzicht. De zwart vet gedrukte
stukjes zijn drie van de vijf kwinkslagen, die de basis zijn van deze
aanpak.
De lessen 11 t/m 15 van Kwink:
Les 11: Kinderen weten wat ze kunnen doen als ze een ‘vol hoofd’
hebben. Ze maken hiervoor gebruik van De Zelfontspanner.
Les 12: Kinderen kunnen een ander op een goede manier helpen. Ze maken hiervoor gebruik van Code
Help.
Les 13: Kinderen weten wat zij dit schooljaar nog willen leren met Kwink en waarin ze willen groeien.
Les 14: Kinderen kunnen tijdens samenwerken rekening houden met een ander (onderbouw) en positief
communiceren (midden- en bovenbouw).
Les 15: Kinderen weten hoe ze moeten omgaan met het gevoel van spijt als ze een foute keuze hebben
gemaakt. Ze maken hiervoor gebruik van De Keuze-check.
Daarnaast is er een magazine speciaal voor ouders. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn kunt u via bijgevoegde link meer informatie vinden. www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine
De lessen worden altijd ondersteund door filmpjes. Voor
ouders zijn er wat voorbeeldfilmpjes beschikbaar, zodat u
ook iets proeft van de manier waarop we op school aan de
slag gaan. Hiervoor kunt u op de volgende link wat vinden.

Agenda maart
Nieuwe leerlingen
In de maand maart verwelkomen wij:
Kate, Suus en Mirac. Wij wensen hen
héél veel plezier en succes op de Torenuil.
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