Jaargang 24, nr 10 mei 2021

Corona update
Gelukkig gaat het steeds meer de goede kant op met het terugdringen van
het Coronavirus. Er komen meer versoepelingen en deze betreffen ook de
school. Zo gaan we met ingang van 1 juni ook weer binnen gymmen. We
gaan de vaste cohorten binnen een groep steeds meer loslaten en weer
meer in grotere groepjes werken, zodat alle kinderen weer met elkaar om
kunnen gaan. We blijven vanzelfsprekend voorzichtig en daarom bewaren
we waar mogelijk afstand tussen de kinderen en de leerkrachten, dragen volwassenen mondkapjes als ze door de school lopen en blijven we aandringen
op (zelf)testen als dit noodzakelijk is. U heeft vorige week nog aanvullende
informatie gehad over het zelftesten. Dit kunt u ook nalezen op de schoolapp of op de site van de overheid: www.rijksoverheid.nl/zelftest.
Als we met zijn allen nog even volhouden, hopen we dat we in ieder geval in
het nieuwe schooljaar weer in het “gewone normaal” kunnen lesgeven.

De start van groep 2c
Het aantal kleuters is dit jaar harder gegroeid dan voorzien.
Het is op zich natuurlijk fijn dat het aantal leerlingen bij de
kleutergroepen groeit, maar dat zorgde ook voor de vraag of
we iets aan deze groei konden doen, want de groepen werden wel erg groot. Dat is met hulp van collega’s, het bestuur
en extra subsidie gelukt: na de meivakantie zijn alle leerlingen van groep 2a en 2b samengevoegd tot één groep 2c.
Eigenlijk zou dit pas na de zomervakantie gebeuren als de
kinderen van groep 2 naar groep 3 gaan. Deze overstap hebben we nu kunnen vervroegen. De kinderen van groep 2 worden zo optimaal voorbereid op groep 3, terwijl de kinderen van de groepen 1a en 1b in kleine groepen verder kunnen werken aan hun ontwikkeling. Het speellokaal is omgetoverd tot een prachtig leslokaal. Meester Jan werkt op maandag en dinsdag en juf Roosje op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 2c. We
wensen de leerkrachten en de kinderen héél veel plezier.

Nieuwe banner
Binnenkort zullen wij aan de achterzijde van de school de nieuwe banner
ophangen met onze slogan “spread
your wings and fly”.

Bouw
De afgelopen periode zijn we in de clusters 3 en 4 gestart met het programma “Bouw”.
Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij het voorkomen van leesproblemen.
Doordat het web-based is kunnen leerlingen er zowel thuis als op school mee werken. Op school en thuis
worden de leerlingen meerdere keren per week bij het werken met dit programma begeleid.
Het programma houdt bij wat er is geoefend en welke vorderingen er zijn gemaakt en past zich aan het
tempo van de leerling aan. Aan de hand van tussentoetsen wordt bepaald wat een leerling beheerst en of
herhaling van bepaalde stof nodig is.
Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam hebben aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning, zeer effectief is. Gebleken is dat leerlingen
die het programma volgden een betere leesontwikkeling doormaakten. Ook werd de diagnose dyslexie
veel minder vaak gesteld. Daarnaast was het zelfvertrouwen van de leerlingen toegenomen. We gaan in
kijken in welke mate het programma in de tweede helft van het nieuwe schooljaar ook aangeboden kan
gaan worden aan kinderen van cluster 2.

Eindfeest cluster 8
De kinderen van cluster 8 ontvingen van neimand minder dan Robin Robijn de uitnodiging voor een fantastisch eindfeest op donderdag 1 juli.

Vervanging meester Tim
Meester Tim en zijn vrouw hebben op 1 mei een dochtertje gekregen. Zij heet Nova. Wij feliciteren ouders en grote
broer Luan van harte met deze geboorte. Meester Tim
gaat tijdelijk twee dagen minder werken. Doordat juf Nienke meester Tim op donderdag en vrijdag vervangt, wordt
haar taak in cluster 7 overgenomen door meester Richard.

Het alternatief voor het schoolreisje
Zoals wij in de vorige Oehoe hebben gemeld, zou er gekeken
worden of er een passend alternatief gemaakt kon worden,
omdat ook dit jaar de gewone schoolreizen niet door konden
gaan. Dat is gelukt! Er is hard gewerkt aan een plan om voor
alle groepen een feestelijke en/of sportieve dag op een buitenlocatie in IJsselstein te organiseren. U heeft daar inmiddels
een brief over ontvangen.
We beginnen op 2 juni op het schoolplein met de kleuters. Zij
gaan genieten van workshops circus en dans, een springkussen en een goochelshow.
Dit zelfde programma gaan de kinderen van de clusters 3 en 4 op 9 juni volgen op de velden van voetbalvereniging VVIJ. Op dezelfde locatie gaan de kinderen van de cluster 5, 6 en 7 meedoen aan een echte zeskamp. We wensen iedereen heel veel plezier toe en danken de organisatie voor het regelen van dit prachtige alternatief. In de volgende Oehoe en in de app zullen we foto’s delen.

Schoolkamp
Het is lang spannend gebleven, maar het goede nieuws is dat de kinderen van cluster 8 dit schooljaar tóch op schoolkamp gaan naar de
Kievit in Esbeek. Het kamp gaat er door COVID-19 wel iets anders uitzien dan de andere jaren. Groep 8a gaat op maandag 14 en dinsdag
15 juni op kamp; groep 8b op woensdag 16 en donderdag 17 juni. Op
de dagen dat de groep niet op kamp is, wordt gezorgd voor een leuk
aangepast programma, zodat iedereen een gezellige week heeft.

Agenda juni
09 juni
24 juni
25 juni
30 juni

praktisch verkeersexamen
schoolfotograaf WOC (pasfoto’s en groepsfoto)
schoolfotograaf hoofdvestiging (pasfoto’s en groepsfoto)
studiedag alle kinderen vrij

