Kbs Jan Bunnik, schooljaar 2021-2022

Nieuwsbrief december ‘21
Vanuit het team
Wat sluiten we dit jaar toch anders af dan dat we gehoopt hadden...
Ineens staat de kerstvakantie voor de deur en is dit jaar op school voorbij.

Wij kunnen hier van alles van vinden, echter hebben we hier zelf geen keuze
in en ‘het is, wat het is’.
We zijn heel blij dat we de komende dagen toch nog een Kerstfeest
kunnen vieren op school, samen met de kinderen.
We gaan er weer iets mooi van maken en houden u uiteraard op de hoogte!
We willen u hele fijne en gezellige dagen toewensen en hopen dat 2022 een gezond en on(der)wijs goed jaar wordt!

Nieuwe maatregelen

Gisteren is bekend geworden dat de basisscholen een week voor de kerstvakantie dicht gaan. De laatste
schooldag van het jaar is dan ook op vrijdag 17 december. De overheid heeft hiervoor gekozen om de verspreiding
van het coronavirus te verminderen. Het is een landelijke maatregel en dus ook niet de keus van ons als team of van
onze stichting.

Geen (afstands-)onderwijs
Volgende week, van 20 t/m 24 december, geven wij geen (afstands-)onderwijs. Wel krijgen de
kinderen oefenwerk mee naar huis dat zij kunnen doen. Het is geen verplichting maar wellicht
toch wel fijn om te kunnen/ blijven oefenen.
De leerkracht informeert u en uw zoon/dochter hier verder over.

Noodopvang
De noodopvang op school is uitsluitend open voor kwetsbare kinderen en kinderen waarvan twee ouders/verzorgers
een cruciaal beroep hebben. We doen een beroep op u om alleen indien het echt niet anders kan, gebruik te maken
van de noodopvang. Tijdens eerdere schoolsluitingen in verband met corona bleek de aanvraag voor noodopvang
erg groot. Als teveel kinderen naar de noodopvang komen, neemt de kans op besmetting weer toe.
We vragen ouders/verzorgers die beiden een cruciaal beroep hebben om uiterlijk vrijdag 17 december
bijgevoegd formulier in te vullen.

Houd uw mailbox in de gaten
Het kabinet heeft nog geen uitspraken gedaan over de periode na de kerstvakantie. Houd uw
mailbox in Schoudercom in de kerstvakantie goed in de gaten. Zodra meer bekend is over
het basisonderwijs vanaf maandag 10 januari 2022 informeren we u hierover.
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Oefenweb/ Prowise learn
Wij maken als school, naast onze methodes, al enige tijd gebruik van ‘Oefenweb’ als keuzewerk
voor sommige leerlingen. Met Oefenweb oefenen de leerlingen die ermee werken altijd op hun

eigen niveau met rekenen, taal en Engels. Deze extra oefenstof verrijkt, verdiept en zorgt dat de
stof beter beklijft.
Het systeem is ontwikkeld door een team van wetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam
en past het niveau van de opgaven direct na ieder antwoord aan. Iedere leerling volgt automatisch een eigen oefenroute en ervaart altijd succes. De leerkracht ziet direct welke lesstof en leerdoelen een leerling beheerst en waar nog
extra instructie nodig is. Ook de leerlingen hebben inzicht in hun eigen ontwikkeling. Na elke opgave ontvangen ze
direct feedback en in hun groeikaart bekijken ze de meest gemaakte fouten en score per spel. Het is een programma
voor kinderen van 4 tot 18 jaar dus het niveau kan aardig oplopen.
Onlangs hebben we dit programma uitgebreid in gebruik voor alle leerlingen van groep 4 tot en met 8.
Dit programma kan ook vanuit huis gebruikt worden en de kinderen kunnen hier dan ook al volgende

week mee aan de slag. We zijn heel benieuwd hoe de kinderen dit gaan ervaren.
De kinderen die het nu al gebruiken, zijn erg enthousiast.

Denksleutels
Voor alle kinderen in de klas maar vooral voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben, maken wij in de klas
geregeld gebruik van Denksleutels. Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet
tot creatief, analytisch en praktisch denken. Wij zetten ze vaak per thema in. Hieronder vindt u verschillende Denksleutels met het thema; Kerst. Gebruik ze thuis ook eens; er komen hele verrassende en creatieve antwoorden uit.

Bron; mirandawedekind.nl

Dit is pagina 2 van 5

Nieuwsbrief december ‘21
Informatie van externen
In onze nieuwsbrief nemen wij ook regelmatig informatie op van externen. Wij als school willen u hierop attenderen
maar zijn niet verantwoordelijk voor deze activiteiten. Bij vragen over deze informatie, kunt u bij de externe

organisatie aankloppen.

Beste ouders en kinderen en andere belangstellenden,
Dit jaar is er in de kerk van Cabauw helaas géén kaarsjesviering, i.v.m. Corona.
Maar…….goed nieuws……de kerk is gelukkig wèl open:
- op Eerste Kerstdag van 12.00 uur tot 16.00 uur
- op Tweede Kerstdag van 11.00 uur tot 16.00 uur .
Op 2 januari is de kerk open van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Tijdens bovenstaande openingsuren kun je met je kind(eren) de kerk bezoeken. Je kunt de kerststal bekijken, een kaarsje opsteken
en er is nog meer te doen, maar dat krijg je te horen wanneer je de kerk binnenkomt.
Iedereen is van harte welkom (Denk je aan het mondkapje, fijn, dank je wel)
Voor meer informatie over de vieringen met Kerstmis, zie de website: www.3eenheidparochie.nl.
Met vriendelijke groet, Werkgroep Kaarsjesviering
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