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Even bijpraten:
De eerste weken zijn weer voorbij gevlogen. Het was erg fijn om iedereen weer terug te
zien na een zonnige zomervakantie. De komende tijd zullen we te maken gaan krijgen
met verkouden collega’s. Dat is ieder jaar het geval en normaal gesproken wordt er
gewoon gewerkt. Nu is dat niet altijd mogelijk en zullen medewerkers getest moeten
worden op het coronavirus. Het duurt een aantal dagen voordat de uitslag bekend is.
We doen ons best om dagelijks in iedere groep een leerkracht te hebben. Als er geen
invallers beschikbaar zijn, zullen er in het uiterste geval groepen naar huis gestuurd
gaan worden. We willen dat zoveel mogelijk voorkomen en doen daarom ook een beroep op u: als uw kind klachten heeft, laat het dan niet naar school komen en laat uw
kind testen.
Op de volgende pagina ziet u de beslisboom die door het RIVM gehanteerd wordt.
We zien dat het, met name om 14.15 uur, erg druk is op de stoep en op straat. Laten we
samen zorgen voor een veilige schoolomgeving; let a.u.b. op de 1,5 meter óók buiten
de schoolhekken.

Hoofdluiscontrole
Hoofdluiscontroles zullen voorlopig niet op school plaatsvinden vanwege de richtlijnen
vanuit het RIVM. Leerkrachten hebben daarnaast ook geconstateerd dat het
behoorlijk wat onderwijstijd kost om alle leerlingen grondig
te controleren.
Wij willen u daarom vragen uw kind thuis met regelmaat te
controleren op hoofdluis. Mocht u hoofdluis geconstateerd hebben
dan kunt u de leerkracht een mailtje sturen en zullen alle ouders van de
groep ingelicht worden.
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Beslisboom neusverkouden kinderen
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Schoolpleinen rookvrij
Roken op schoolpleinen is vanaf augustus 2020 verboden. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Blokhuis.
Met dit verbod wordt een noodzakelijke volgende stap gezet op weg
naar een Rookvrije Generatie.
Wat houdt het rookverbod in?
• Het rookverbod geldt
voor alle onderwijsinstellingen: basisscholen, middelbare scholen, mbo
- en hbo-instellingen en universiteiten.
• Het rookverbod geldt 24 uur per dag, maar de handhaving is alleen
verplicht tijdens openingstijden of wanneer het gebouw voor
(andere) doeleinden wordt gebruikt.
• Het rookverbod geldt ook voor de e-sigaret.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een gezonde en veilige
manier naar school kunnen komen. Roken op de stoep rondom de school
zien wij dan ook liever niet. Helpt u ons mee?

Schoolreisje
Nog even en dan gaan we gezellig op schoolreis. De groepen 1-5 gaan op
donderdag 24 september en de groepen 6-7-8 op vrijdag 25 september.
De schooltijden kunnen deze dag wat afwijkend zijn. U ontvangt hierover nader bericht.
Inmiddels hebben de meeste ouders
de bijdrage al betaald. Mocht u dat
nog niet gedaan hebben, wilt u dat
dan zo snel mogelijk in orde maken?
Alvast bedankt!
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Nieuwe methode wereldoriëntatie
Dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal
van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en
ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch
denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is
erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral
veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn,
krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor
een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de
vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en
in hun latere leven nodig gaan hebben.
Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8
Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s
over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap
geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s
krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken
wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke
introductie van het thema, volgen er vier geleide onderzoekslessen waarin
zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de kinderen een
‘test jezelf’ en vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan
zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een
gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse
extremen, een experimenteel gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben uitgezocht.
De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis.
Mocht je leuke voorwerpen hebben die aansluiten bij een thema, neem ze dan
vooral mee naar school!
Topografie in groep 5 t/m 8
In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. Zo worden in het thema ‘Ik hou van Holland’ voor groep 5/6 de Nederlandse provincies
behandeld. De 300 belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online game TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen
zowel thuis als op school aan de slag.
Op www.blinkwereld.nl vind je meer informatie over het lesmateriaal.
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