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AGENDA
MAANDAG
15 FEBRUARI T/M
VRIJDAG 19 FEBRUARI
VOORJAARVAKANTIE
MAANDAG 22 FEBRUARI
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE

VRIJDAG 5 MAART
KATTEBEL 12

Wat heerlijk dat het online les geven en lessen volgen weer (hopelijk voor lange
tijd) voorbij is en we weer 'gewoon' naar school kunnen. Toch blikken we in deze
Kattebel even terug op de afgelopen periode. Het online les geven lukte steeds
beter mede dankzij de tips die we uit de enquête van de ouders kregen. We
kregen veel positieve reacties. De enquête is gedeeld met de
medezeggenschapsraad en we hebben de uitkomsten besproken in het team en
de belangrijkste punten eruit gehaald die we zeker kunnen gebruiken mocht er
weer een periode aankomen. Laten we hopen van niet!
Elders in deze Kattebel treft u een korte samenvatting van de uitkomsten aan.
Wat waren we blij dat we de kinderen deze week weer op school zagen.
Alhoewel de sneeuw maandag wat belemmeringen gaf. Sommige kinderen en
leerkrachten moesten wel erg vroeg vertrekken om op tijd te zijn. Juf Hannie had
het record: vertrektijd 5.40 uur, maar ze was er!

Rekening houdend met alle richtlijnen die we vanuit het ministerie kregen
proberen we alles in goede banen te leiden.
Om rond de school zo min mogelijk mensen tegelijk bij elkaar te krijgen, starten en
eindigen we met verschillende start- en eindtijden. Zorgt u dat u aan het einde van
de dag op tijd bent? Kinderen van groep 3 t/m 8 die als eerste uit zijn, komen
zelfstandig naar buiten. Aangezien de leerkracht niet én in de klas én buiten kan
zijn, verwachten we dat u geregeld heeft dat kinderen uit groep 3 t/m 6
buiten opgevangen worden door u of iemand anders. Kinderen van groep 7/8
gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar huis.
We zorgen dat er met de kleuters iemand meeloopt, maar ook hierbij is het
uiteraard logisch dat ouders op tijd zijn.

JARIG
We vinden het heel fijn te merken dat iedere ouder
echt zijn of haar best doet zich aan de regels te
houden. Hartelijk dank daarvoor! Dit maakt het voor
ons prettig werken.

We spelen in pauzes in drie vakken buiten zodat we
de groepen zo veel als mogelijk uit elkaar houden.
De kinderen waren blij dat ze hun vriendjes en
vriendinnetjes weer zagen en hebben deze
week heerlijk genoten van het buiten spelen in
de sneeuw.
Vrijdag hebben we afgesloten met leuke
activiteiten rondom carnaval in de eigen klas, want
ook dat is dit jaar anders.
Juf Fieke en juf Anouk gaan sinds vandaag genieten
van hun zwangerschapsverlof. Ik wens hen beide een
fijne tijd toe en een voorspoedige bevalling.
Na de voorjaarsvakantie hebben we als team
maandag 22 februari as. een (online) studiedag en
hebben de kinderen nog een vrije dag.
In de week van 1 t/m 5 maart worden de toetsen van
het leerlingvolgsysteem in alle klassen weer
afgenomen.

Mede namens het team en alle kinderen bedank ik
de ouderraad voor de leuke attentie. Wat zullen de
kinderen voor een mooie stoepkrijttekening maken?
Fijne vakantie gewenst allemaal, zeer verdiend
kinderen en ouders!

4 Februari
Beorn
Groep 1-2 A
15 februari
Sam
Groep 8
19 februari
Nina
Groep 6
21 februari
Jack
Groep1-2 B
22 februari
Zoë
Groep 3
3 maart
Siep
Facet middenbouw
5 maart
Ishana
Groep 4
Maurick
Facet onderbouw

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Eva, Elwyn, Djesmey en
Nina
Groep 1-2 B

Bedankt Ouderraad voor de leuke verrassing!

Uitslag ouderenquête online onderwijs
In vergelijking met de vorige lockdown, bent u meer of minder tevreden
over het thuisonderwijs?
Veel meer tevreden

20

Meer tevreden

37

Mi nder tevreden

4

Veel minder tevreden

1

In vergelijking met de vorige lockdown, ervaart u het thuisonderwijs als meer
of minder belastend?
Meer belastend

16

Geen verschil

15

Mi nder belastend

31

Hoe ervaart u de digitale instructiemomenten van uw kind(eren)?
goed

34

vol doende

23

ma ti g

3

onvol doende

2

Naast deze cijfers kregen we ook nog diverse opmerkingen terug in de
enquete. Zo waren er opmerkingen over materialen van die de kleuters nodig
hadden wat niet altijd als handig werd ervaren. Dit is vervolgens aangepast.

Er kwamen opmerkingen dat het lastig was dat er kinderen in de klas zaten
tijdens de online lessen, en vragen daarover. Zoals in de brieven ook gemeld
zijn dit kinderen van ouders met een cruciaal beroep die geen andere
noodopvang konden regelen en kwetsbare kinderen.
Tevens ontvingen we het verzoek om meer in kleine groepjes te doen. Dat
gebeurde ook daar waar het nodig was, maar uiteraard zouden ook wij dat
meer willen. Helaas was dit in de praktijk niet mogelijk en dat had vooral met
de beschikbare tijd te maken. Leerkrachten waren dagelijks de hele schooltijd
of online bezig of bij de noodopvang. Wellicht dat dit bij de kleuters een
volgende keer nog wat anders en meer kan, maar daar zit ook niet iedere
ouder op te wachten.
Hopelijk heeft u gemerkt dat we met zoveel mogelijk opmerkingen iets
hebben proberen te doen als dit mogelijk was.

Bedankt voor de moeite die u hebt genomen om het in te vullen.

Van een opmerking gingen we blozen:
Ik zou jullie een paar dikke veren in jullie spreekwoordelijke bips willen steken!
Maar wat doen jullie het goed en ik hoor nog weleens wat uit het
onderwijsveld. Wat zijn de juffen geweldig op beeld en geluid. Ze zouden zo
bij de televisie kunnen gaan werken. Zo knap, zo lief, maar ook zo goed! Op
deze manier blijft er zeker een lijntje met school en voelt het veel meer als juf
die zegt dat je dingen moet doen. Met een schema en filmpjes, zoals veel
andere scholen het doen, heb je weliswaar de vrijheid om zelf te plannen
wanneer je aan de gang gaat. Maar ik hoor van familie en vrienden die
hiermee dealen, dat er veel minder structuur in hun dagen zit en het
onderwijs aan/met hun kind toch het ondergeschoven kindje wordt.

We liepen even bijna naast onze schoenen...

Nu wil het toeval dat ik gisteren door de krant werd gebeld met wat vragen
rondom carnaval op onze school. Blijkbaar was dat niet spectaculair genoeg
voor de foto's.... 'te statisch' zei de journalist. Helaas zijn dat de gevolgen van
Carnaval op school in coronatijd. Geeft niets, we hebben het hartstikke
gezellig gehad in de klas en voor kinderen die van rust houden was deze
manier extra fijn!
Groet juf Dieneke

KWINK NIEUWS
De school is weer open! Daar zijn we heel blij mee, maar het is
ook weer even omschakelen en opnieuw wennen. Voor ouders,
voor leerkrachten, maar vooral ook voor de kinderen.
Wij vinden het ‘t allerbelangrijkste dat de kinderen zich weer fijn
en veilig voelen op school. Daarom zullen we extra stilstaan bij
het groepsproces en kinderen de ruimte te geven om hun
emoties te voelen en te uiten.
Dat gaan we doen met spelletjes, gesprekjes, oefeningen.
En misschien dat de emotieposter hieronder daar bij kan helpen.
Want wat kun je nog meer voelen, behalve boos en blij? Héél
veel, kijk maar!
Hoe voel jij je vandaag?

NIEUWS UIT GROEP 4
We zijn er weer!!!
Iedereen is blij dat we weer op school mogen komen. Op de
foto's zie je nog indrukken van hoe leeg het in de klas was
tijdens de lockdown. Thuis en op school hebben de kinderen
heel hard gewerkt.

Tijdens de lockdown hebben de
juffen online les gegeven. De
kinderen thuis moesten elke dag
inloggen via de Meet. Heel fijn
elkaar zo vaak toch even te zien.

Maandag 8 februari waren we (bijna) allemaal weer op school! Hier
moest natuurlijk op geproost worden.

100 dagen slimmer!!!
Samen met groep 3 doen wij het 100 dagen project. Elke dag van de
schoolweek zetten wij een rietje in een bakje. Wanneer we 10 rietjes
hebben maken we daar een busseltje van en zetten we hem in het
tientallenbakje. Net zo lang totdat we bij de 100 waren. En afgelopen
maandag was het zover. We waren 100 dagen slimmer dan 100 dagen
geleden!

Vrijdag vieren we natuurlijk carnaval. ALAAF!!!

Peuterprogramma

Wist u dat?
•
•
•
•
•
•

We het super leuk vinden om te zien wat jullie thuis allemaal doen of
gedaan hebben tijdens de Lock down;
De GGD weer een jaarlijkse inspectie heeft uitgevoerd en het rapport
op de website in te zien is;
Er iedere week online activiteiten worden aangeboden via Teams;
We ondanks de nare tijd veel leuke activiteiten op de groepen doen;
Juf Minouk bevallen is van haar zoontje Mats;
Er in februari een nieuwe stagiaire in ons team komt?
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Binnengekomen bericht:
Online schooljudoles

Gelukkig zijn de scholen weer open! Het kan natuurlijk niet beter en wij
verheugen ons op het geven van onze fysieke Schooljudo-lessen. De
sportscholen en clubjes van kinderen zijn helaas nog niet open en we weten
niet hoelang dat nog gaat duren. Vandaar dat wij gekozen hebben om samen
met De Kindertelefoon een online les te geven.
Op 17 februari zal Entertrainer Rex tussen 13:00 uur en 13:30 uur een online
Schooljudo les geven die geschikt is voor ouders, kinderen, broertjes, zusjes
en andere huisgenoten!
We vragen een vrijwillige donatie en zullen de opbrengsten doneren aan De
Kindertelefoon, omdat wij op deze manier ook aandacht willen geven aan
de verhoogde kans op huiselijk geweld die is ontstaan tijdens de lockdown.
Wij hopen dat jullie ons willen helpen dit nieuws onder ouders te verspreiden
zodat we veel deelnemers hebben en dus veel geld kunnen ophalen voor De
Kindertelefoon!
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via:
Webinar Registration - Zoom
Hartelijke groet,
Team Schooljudo.

Veilig fietsen in de winter: 6 tips

Sneeuw is geweldig! En we hebben afgelopen week flink wat sneeuw gezien.
Maar kou zorgt ook voor gladde wegen. En dat is lastig, want veel kinderen
gaan op de fiets naar school. Hoe kun je als ouder ervoor zorgen dat je kind
veilig naar school kan fietsen in de winter? En hoe maak je een fiets
winterklaar? Veilig Verkeer Nederland geeft 6 tips.

1. Fiets langzamer
Als je niet te hard fietst, dan hoef je ook niet zo hard te remmen. En daardoor
is de kans kleiner dat je met je fiets uitglijdt. Als kinderen goed opletten op hun
snelheid terwijl ze fietsen, beide handen aan het stuur houden en rustig door
de bochten rijden, dan zorgt dat voor minder ongelukken. Vertel je kind dat
ook auto’s last hebben van de gladheid en dat zij ook weg kunnen glijden.
Ergens snel tussendoor glippen met de fiets is geen goed idee.
2. Zorg voor goede verlichting
Goede verlichting is altijd belangrijk, maar in de winter extra. Het is dan zowel
in de ochtend als aan het eind van de middag alweer donker. Naast een
werkend voor- en achterlicht kun je ervoor zorgen dat je kind een jas of tas
heeft met reflecterende delen. Houd er rekening mee dat losse lampjes veel
minder licht geven en dus veel onveiliger zijn.
3. Lichte kleding valt op
Als het sneeuwt of ijzelt dan hebben automobilisten minder goed zicht. Als het
ook nog eens schemert, dan wordt het zicht nog minder. Als kinderen lichte
kleding dragen, dan vallen zij beter op dan wanneer ze een donkere winterjas
aan hebben. Iets om rekening mee te houden bij het kopen van een nieuwe
jas.
4. Afstappen op gladde stukken
Ligt er een dikke laag sneeuw of zie je juist een spekgladde weg voor je?
Probeer dan niet alsnog te fietsen, maar stap af. Geef als ouder ook het goede
voorbeeld door op lastige stukken samen te lopen. Houdt ook rekening
met andere plekken die vaak glad zijn: de zijkanten van de weg richting de
goot, bladeren, witte strepen, gladde tegels en metalen richels.
5. Fiets winterklaar maken
Er zijn verschillende manieren om een fiets winterklaar te maken. Hieronder
lees je wat je kunt doen om de fiets van je kind zo veilig mogelijk te maken als
het vriest.

Lucht uit de banden laten lopen
Het is een goed idee om de banden een beetje leeg te laten lopen. Door de
bredere banden heb je meer grip. Overigens is het waarschijnlijk niet eens
nodig om de banden echt zachter te maken: de meeste
Nederlanders hebben (te) zachte fietsbanden.
Een lager zadel
Het is ook slim om het zadel lager te zetten dan normaal. Glipt de fiets weg,
dan kan je kind alsnog zijn of haar voeten op de grond zetten.

Winterbanden voor de fiets
Ook voor fietsen bestaan tegenwoordig winterbanden. Deze hebben meer
grip op een glad wegdek. Als twee winterbanden te duur zijn, kies
dan voor alleen een winterband op het voorwiel. Dit wiel
moet het meeste grip hebben.
Smeer de ketting
Het is belangrijk om de ketting goed te smeren. Gebruik hiervoor kettingolie voor
natte omstandigheden. Eén druppel olie op elke schakel is voldoende.
Schoonmaken moet je juist niet doen.
Smeer de remkabels
Remkabels kunnen vastvriezen in de winter. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties,
aangezien de remmen dan minder goed of helemaal niet meer werken. De
remkabels kunnen gesmeerd worden met kettingolie. Op die manier voorkom
je dat kabels nat worden, vastvriezen of gaan roesten.

6. Maak je fiets schoon
Tot slot: maak de fiets schoon als er door sneeuw of ijs is gefietst. Het strooizout
tast de fiets aan en zorgt voor roest. Samen met je kind de fiets schoonmaken is
bovendien hartstikke leuk. Na het schoonmaken zet je de fiets droog in de schuur
of garage.

