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Belangrijke mededeling:
De studiedag van maandag 1 februari vervalt. De kinderen hebben deze dag gewoon online les.

Wij zoeken:
•

Overblijfouders, vergoeding 10 euro per keer. We zijn nog steeds op zoek naar vaste
overblijfkrachten vanaf januari. Aanmelden bij Hannelore Vermeere,
hvermeere@ikcdelente.nl;

•

Wij zijn nog wel op zoek naar ouders die als gewoon lid van de Oudervereniging
actief willen zijn voor de kinderen! Melden bij de leerkracht of bij Hannelore
Vermeere.

Verlenging lockdown:
We begrijpen dat deze periode voor u als ouders erg lastig is. De kinderen zijn hele dagen thuis en
hebben regelmatig uw ondersteuning nodig. We zien veel ouders die hun kinderen helpen en
stimuleren om hun werk goed te doen.
We hopen dat u dat vol kunt houden. Het is belangrijk om een oogje in het zeil te houden en te
controleren of al het werk gemaakt is.
Misschien is het ook interessant om te kijken op de website van de rijksoverheid over het
zorgverlof.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/calamiteitenverlof/vraag-enantwoord/calamiteitenverlof-opnemen

Wat gebeurt er in de school?
Op school is het rustig. De leerkrachten zijn de hele dag aanwezig net zoals de leiding van de
kinderopvang. De leerkrachten zitten ieder in hun eigen lokaal achter hun beeldscherm en
verzorgen de lessen.
Groep 1-2 heeft op maandag, woensdag en vrijdag een afspraak met juf Romy. Ze doen dan de
zogenaamde kleine kringen waarin nieuwe stof wordt aangeboden en geoefend. Dit is ongeveer

20 minuten voor ieder 2 of 3 tal. Verder hebben zij materiaal meegekregen om zelf thuis te doen.
Maar kleuters leren het meest door lekker te spelen en dat kan thuis natuurlijk ook. Op internet
kunt u ook prentenboeken vinden die voorgelezen worden. Dit is zo goed voor de taalontwikkeling
van uw kind!

Groep 3 heeft iedere dag van 9-10 instructie via Teams door juf Romy. Na de pauze zijn zij nog
thuis online aan de slag tot 12 uur. Tijdens het maken van het werk kunnen zij vragen om hulp aan
meester Erwin of juf Madeleine. Juf Jael oefent op maandag ook nog met hen in Bouw, een
leesprogramma.
Groep 4 en 5 is van 9 tot 12 uur online en krijgen les van meester Erwin of juf Madeleine.
's Middag hebben zij nog werk om zelfstandig te doen en een knutselopdracht.

Groep 6,7 en 8 hebben les van juf Inge of juf Hannelore. Zij zijn van 9-12 uur online en hebben ook
tijdens de middaguren nog thuis werk genoeg. Verder moeten zij regelmatig iets knutselen of een
andere opdracht maken.

Alle werkjes kunnen op school afgegeven worden en worden dan op de ramen geplakt. Zo kunt u
zien wat er allemaal gebeurt!
Als school zijn wij blij dat we alle kinderen die dat nodig hebben, een chromebook in bruikleen
hebben kunnen geven! Hierdoor kunnen de kinderen het onderwijs goed volgen. Ook onze
overstap naar de digitale methode Gynzy is in deze tijd erg fijn. De kinderen kunnen al hun rekenen spellingswerk maken terwijl de leerkracht op zijn/haar laptop kan zien of en hoe de kinderen
aan het werk zijn. Bij veel fouten kan de leerkracht contact opnemen met de leerlingen en ze het
werk opnieuw uitleggen.

MedezeggenschapsRaad
De medezeggenschapsraad heeft vorige week maandag vergaderd. Ook dit gebeurt via Teams.
In de november vergadering is gesproken over het jaarplan.
De school maakt ieder jaar een plan waarop men zich vooral gaat richten. De volgende punten uit
het jaarplan zijn in de MR vergadering besproken:
De rust in de school en het vernieuwen van het rekenonderwijs.
Werken aan de rust in de school zijn we direct na de zomervakantie gestart. We hebben daar al
eerder over bericht. In alle groepen heerst nu voldoende rust om goed onderwijs te kunnen geven
en kinderen kunnen zich veilig voelen.
Wat betreft het rekenen hebben we twee dingen aan kunnen schaffen. Een digitaal systeem,
Gynzy, waarmee de leerkrachten de instructies kunnen geven en de leerlingen de lessen kunnen
maken. Ook kunnen kinderen op hun eigen niveau dooroefenen.
Gynzy - Uniek onderwijs voor elkaar

Verder hebben we de materialen aangeschaft van Met sprongen vooruit.
https://www.metsprongenvooruit.nl/

Deze materialen ziet u in gebruik op het promotiefilmpje van de school. Zo leren kinderen in
spelvorm het automatiseren van het rekenen. Deze spellen zijn er van groep 1 tot en met 8!
De medezeggenschapsraad heeft dit jaarplan positief ontvangen en blijft de voortgang volgen.
De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 mensen: voorzitter Hans van Hees, vader van Jari in groep
7; Secretaris Inge de Kooker; algemeen lid Theo van Woerden,vader van Ties en Ted in groep 3 en
1; Erwin Wezendonk. De volgende MR vergadering is op maandag 15 februari. U kunt de
vergadering bijwonen. Aanmelden bij Hans van Hees, mr@ikcdelente.nl.

