Week 39 21 september 2020

De jarigen van de komende week
Julia 10
Guus 10
Bobbi 9
Marijn 11
Vera 8
Ishana 7
Sebas 7
Jazz 7
Malik 9

21-09 Nationale sportweek
23-09 Kraanwaterdag
23-09 Start naschools
Mad Science
25-09 Vrij: groep 1 t/m 4 en
Rupsen/Vlinders
Daily mile

Website: www.obsdeesdoorn.nl
e-mail: info@obsdeesdoorn.nl
Telefoon: 0481-371349

Corona
Afgelopen vrijdag hebt u misschien in de persconferentie gehoord, dat ook kinderen van 6 t/m 12 jaar
niet meer thuis hoeven te blijven met lichte verkoudheidsklachten.
Ze moeten wel thuis blijven als ze koorts en/of benauwdheidsklachten hebben.
Vanaf vandaag kunnen leerkrachten met voorrang worden getest als er geen vervanger aanwezig is.
Als het goed is, krijgt de leerkracht dezelfde dag nog de uitslag. Wij moeten wel intern deze 1e dag
opvangen. Mocht er na deze 1e dag nóg geen vervanger zijn en de leerkracht mag nog niet werken,
zijn wij genoodzaakt de kinderen thuis te laten werken. Wij zorgen ervoor dat er in Classroom voor de
groepen 4 t/m 8 altijd een “noodpakket” klaar staat zodat de kinderen kunnen oefenen met werk.
De kinderen krijgen van de leerkracht een code mee om in te loggen in Classroom.
Voor de groepen 3 zorgen wij ervoor dat u een pakketje op school kunt ophalen.
Als we moeten beslissen dat een groep thuis moet blijven, zal dit nooit langer dan 3 dagen zijn.
Daarna wisselen we van groep.
Laten we hopen dat het bij ons mee zal vallen en dat thuiswerken niet nodig is!

Nationale sportweek
Deze week is de Nationale Sportweek. De gemeente Overbetuwe doet er veel aan om bewegen
en gezond leven te stimuleren. Wij vinden dit als school ook erg belangrijk.
Daarom willen wij deze week meedoen aan de volgende activiteiten.
We vragen alle kinderen aanstaande woensdag 23 september, alleen water mee naar school te nemen
om in de pauze te drinken. Als dit goed bevalt kan uw kind misschien iedere dag water mee naar school
nemen in plaats van zoete dranken.
Op vrijdag 25 september komen mensen van Overbetuwe beweegt, waaronder wethouder Hol
en Erben Wennemars naar onze school om de “daily mile” te lopen.
We doen het vrijdag alleen met groep 8 van meester Machel. De komende weken proberen we
regelmatig met de kinderen een rondje om de school te lopen om het bewegen te stimuleren.

Samen thuis lezen is belangrijk!
Lezen is van essentieel belang om je verder te kunnen ontwikkelen. Daarom hopen wij dat u er thuis ook
voldoende aandacht aan schenkt. Dat kan door bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapen gaan voor te lezen,
samen naar de bibliotheek te gaan (een abonnement is bij de meeste bibliotheken tot 18 jaar gratis).
Wat voor soort boeken (informatieboeken, literaire boeken, stripboeken) uw kind leest maakt niet uit,
zolang uw kind leest ontwikkelt het zijn leestechniek.
Door kinderen zelf te laten kiezen wat ze willen lezen, ontwikkelt ook hun leesplezier.
Op school wordt er elke dag voorgelezen en vanaf groep 3 tenminste 20 minuten per dag gelezen.
Door naast het lezen op school nog meer leeskilometers te maken, tenminste 4x 15 minuten per week of
3x 20 minuten extra te lezen, ontwikkelt een kind zich. Daarom is thuis een boek voorlezen en beginnende
lezers hardop te laten lezen zo belangrijk. Als uw kind AVI E4 heeft behaald kan het stillezen.
We horen vaak van kinderen dat er thuis niet gelezen wordt en we zien dat de ontwikkeling daardoor
langzamer verloopt. Wij proberen als school extra met de kinderen te lezen maar dat is niet altijd
mogelijk. Hierdoor hebben kinderen ook moeite met de andere vakken.
Samen lezen is essentieel zowel voor het technisch lezen en het leesplezier
(het praten over wat er gelezen is). Samen, ouders en school, zijn we verantwoordelijk voor een
voorspoedige ontwikkeling van het lezen.
Wij rekenen hierbij dus op u.

Het schoolmaatschappelijk werk aan het werk!
De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn gestart en alles is weer, binnen de veranderende en
anderhalve meter maatschappij, langzaamaan opgepakt!
We hebben (vorig) schooljaar afgerond waarin kinderen veel thuis zijn geweest. Daarop volgde een
zomervakantie waarin diverse vakanties zijn afgezegd en sommige gemaakte plannen niet door konden
gaan. Deze afgelopen periode kon veel van jou als ouder vragen, en wellicht nog steeds.
Het SMW is er speciaal voor je kind en jou als ouder op deze school. Wanneer het even niet zo lekker
loopt, of wanneer je behoefte hebt aan iemand die met jou en je kind meekijkt, zijn wij er!
Met bijvoorbeeld de volgende vragen kun je bij ons terecht:
 Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn dochter beter naar me luistert?
 Wij gaan scheiden, hoe kan ik mijn kinderen zo goed mogelijk steunen?
 Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, ik weet niet waar het door komt.
 Ik heb het gevoel alsof ik continu aan het straffen ben thuis, hoe kan ik dit veranderen?
Als ouder zit je midden in de opvoedsituatie en doe je wat je kunt, het kan
helpen als iemand die buiten de situatie staat je verhaal aanhoort en met je
meedenkt.
Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een passende oplossing
kunnen vinden, hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ik ben Laura Thijsen, schoolmaatschappelijk werker en ik ben op maandag,
dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend bereikbaar via
L.thijsen@santepartners.nl.

Bijlage



Agenda MR vergadering
Folder theater de Kik (krijgen de kinderen mee naar huis)

