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5-16 oktober
6 oktober
7 oktober
9 oktober
11 oktober
14-16 oktober
19-23 oktober
26 oktober
30 oktober

Startgesprekken via Teams
OV vergadering, 19.45 uur
MR vergadering, 20.00 uur
Groep 1/2 vrij
Einde kinderboekenweek
Papiercontainer
Herfstvakantie
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Nieuwsbrief 3

Vanuit de directie
Maandagavond 28 september zijn er vanuit de overheid weer nieuwe landelijke maatregelen bekend
gemaakt. Binnen ieders directe omgeving is zichtbaar dat het aantal Corona besmettingen toeneemt.
Vanwege deze strengere richtlijnen hebben we als team gekeken of het nu verantwoord is om de
reeds geplande activiteiten als slaapfeesten, gespreksavonden, voorlichtingsavonden uit te voeren.
Ook de Medezeggenschapsraad van onze school is hierbij geraadpleegd. We kwamen gezamenlijk tot
de conclusie om voor nu deze activiteiten te moeten annuleren, in de hoop deze later in het
cursusjaar alsnog te kunnen uitvoeren, of een alternatieve activiteit te bedenken. Ook gaan we weer
meer gebruik maken van digitale middelen . Dit betekent dat oudergesprekken zoveel mogelijk
digitaal of telefonisch zullen plaatsvinden. U heeft hiervoor inmiddels uitnodigingen vanuit de
groepsleerkrachten gehad. De werkgroepen op school zullen samen met de contactpersoon van de
Oudervereniging kijken hoe we feesten als Sinterklaas en Kerst gaan vormgeven.
Voor kinderen, leerkrachten en ouders is het belangrijk dat ons onderwijs doorgang kan blijven
vinden. We controleren streng op het aantal externen in de school, vergaderen zoveel mogelijk
digitaal en bewaken als volwassenen onderling de 1,5 meter en de andere aangegeven maatregelen.
Leerkrachten blijven thuis en laten zich testen bij symptomen van verkoudheid, keelpijn, hoesten en
koorts. Vanwege het tekort aan invalleerkrachten proberen we zoveel mogelijk met het huidige
personeel de vervanging van zieke leerkrachten op te vangen. Voor nu is dat nog steeds gelukt. We
zijn ons er van bewust dat wanneer het aantal zieken toeneemt de onderwijsassistenten op school
zelfstandig aan een groep gaan lesgeven of dat thuisonderwijs het alternatief zal worden.
We zorgen op school bewust voor een goede ventilatie. De minister van onderwijs heeft
schoolbesturen de opdracht gegeven om de ventilatiesystemen op alle scholen te controleren.
Afgelopen week is deze controle ook op onze school uitgevoerd. De rapportage volgt nog. Indien er
aanpassingen nodig zijn worden er ook vanuit de overheid financiële middelen beschikbaar gesteld
om deze op te lossen.
Gelukkig zijn er afgelopen weken wel veel leuke activiteiten doorgegaan. De muziekdag onder
leiding van de Klankenkaravaan rond het 20 jarig bestaan van de school was zeer geslaagd en
feestelijk. Ook zijn we gestart met leuke activiteiten rondom de Kinderboekenweek. U leest er in
deze Nieuwsbrief meer over.

Voor nu wens ik u namens het team van de school alvast een goed weekend en veel leesplezier met
deze Nieuwsbrief.
Wilco van der Maas
Directeur

Van 30 september tot en met 11 oktober is er weer een Kinderboekenweek. Het thema van
de Kinderboekenweek is: ‘En toen?’. Op school willen wij deze week niet zomaar voorbij
laten gaan. Daarom organiseren wij verschillende activiteiten waarbij vooral het teruggaan in
de tijd centraal zal staan.

Opening
Woensdag is de Kinderboekenweek op traditionele manier geopend. Hierbij hebben de
groepen van de bovenbouw voorgelezen aan de groepen van de onderbouw. Dit werd
gedaan aan de hand van ons maatjessysteem. Met deze maatjes zullen de kinderen na de
herfstvakantie ook naar de weekopening en weeksluiting gaan. Het was een erg gezellige en
gemoedelijke start van de Kinderboekenweek.

Boeken enquête tijdens de Kinderboekenweek
Sinds vorig jaar krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 de mogelijkheid om online
een enquête in te vullen met hierin de vraag welke boeken ze graag op school zouden willen
lezen en welke boeken zij missen op school. Via deze link komt u bij de enquête uit. Samen
met uw zoon of dochter kunt u de vragen invullen. De werkgroep zal na 1 november uit gaan
zoeken welke boeken kunnen worden aangeschaft voor de school.
In de volgende nieuwsbrief zal een verslagje komen van alle andere activiteiten die we met
de kinderen tijdens de Kinderboekenweek hebben gedaan.

Wist u dat
Wist u dat u eenvoudig uw kind absent kunt melden in de app? Via het kopje ‘administratie’ en
vervolgens ‘absentie melden’, kunt u uw kind afmelden i.v.m. ziekte of artsbezoek. Dan zijn de
leerkrachten van de groep op de hoogte.

Wist u dat
Wist u dat de leerlinglogin (om thuis te werken) ook op onze website te vinden is? U ziet de link
rechtsboven in de blauwe balk.

IPC MP 1
Groep 4 heeft de afgelopen weken gewerkt aan de unit ‘Tijd detectives’. Zij hebben als echte
archeologen gezocht naar vondsten op het schoolplein tijdens het startpunt.
De kinderen hebben bij het van geschiedenis met allerlei meegebrachte spullen gewerkt. Deze
spullen waren uit de tijd van opa/oma, papa/mama en uit de tijd van nu. De kinderen hebben deze
spullen in volgorde van vroeger naar nu geplaatst en zo ontstond er in de klas een heus museum.
De komende twee weken gaan we nog aan de slag met het doen van onderzoek met de spullen. Van
welk materiaal zijn gemaakt ze en hoe kun je aan iets zien dat het oud is?
Ook gaan we nog aan de slag met het maken van kunstwerken in de stijl van Miro en met een
samenwerkingsopdracht.
Voor de herfstvakantie sluiten we het thema af door aan elkaar en aan groep 3 te presenteren wat
we hebben geleerd. Na de herfstvakantie start groep 4 aan de unit ‘onze wereld’.

IPC MP 2
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5 en 6 een hele goede start gemaakt met de unit
'De actieve planeet, aardbevingen en vulkanen. Bij het startpunt bedachten de kinderen een plan
waarin de school als noodopvang gebruikt kan worden bij rampen. Bij kennisoogst maakten de
kinderen duidelijk wat ze al weten over aardbevingen en vulkanen en ook wat ze er nog over willen
weten.
Bij het vak aardrijkskunde zijn de kinderen aan de slag gegaan met het gebruik van bronnen, zoals
atlassen, informatieve boeken en het internet. Ze hebben met behulp van deze bronnen informatie
opgezocht om vragen te kunnen beantwoorden over vulkanen. Daarbij maakten ze ook een
dwarsdoorsnede van een vulkaan waarop verschillende begrippen terug te zien zijn. Als tweede taak
hebben de kinderen in tweetallen één vulkaan onderzocht. De gevonden informatie hebben ze op
een muurkrant aan elkaar gepresenteerd.
De kinderen zijn steeds heel actief en betrokken bezig met de opdrachten. Het belooft een geslaagde
unit te worden.

IPC MP 3
De kinderen uit groep 7 en 8 werken deze weken aan de unit “Nederland wordt
Nederland”. Bij deze unit gaan de kinderen kijken en onderzoeken hoe Nederland zo
geworden is als dat het nu is. Dit doen ze door in de geschiedenis van ons land te duiken en
aardrijkskundige kaarten te vergelijken uit verschillende eeuwen. Zo leren ze meer over
belangrijke personen en gebeurtenissen in onze geschiedenis. Denk daarbij aan de VOC en
de WIC, het ontstaan van ons koningshuis, Willem van Oranje, Michiel de
Ruyter en Napoleon Bonaparte.
Wat weet u nog van onze geschiedenis? Heeft u het daar ooit met uw kind
over? Misschien kunnen de kinderen u zo ook nog wat leren.

Inmiddels ligt de (school)zomervakantie alweer een paar
weken achter ons. Nu de scholen weer zijn begonnen, kan
het zijn dat u of de leerkracht twijfels heeft over het
spreken van uw kind of over bijvoorbeeld het beginnend
lezen. Dan kan het goed zijn om een logopedist te
raadplegen.
Specialisaties

Logopedisch Spectrum Nederland is een logopediepraktijk met drie specialisaties:
•

•

Lees- en spellingsproblemen: De logopedist kan kinderen ondersteunen bij
het ontwikkelen van het lezen en spellen. Dit kan al vanaf groep 1. Ook het begrijpend lezen
komt aan de orde. Tijdens het trainen van de spelling start te logopedist bij de basis. Van
daaruit wordt gewerkt aan de verschillende spellingsregels en de nakijkstrategie. De
logopedist sluit aan bij de methode die op school wordt gebruikt.
OMFT: Afwijkend slikken, slissen, afleren duimzuigen.

Waarvoor kan uw kind nog meer worden aangemeld bij logopedie?
• Taal: Laat gaan spreken, in korte zinnen spreken.
• Spraak: Slissen, bepaalde letters niet kunnen zeggen.
• Onvoldoende begrijpend lezen
• Stotteren
• Stem: Een hese of schorre stem, niet luid kunnen spreken, een pijnlijke keel.
Vergoeding door zorgverzekeraars
Logopedie wordt voor kinderen tot en met 18 jaar volledig vergoed vanuit het basispakket (2020).
Locatie
Bij u in de buurt zijn wij werkzaam op de volgende locaties:
• Locatie Floralaan, Floralaan 122, Pijnacker
• Locatie Johannesschool, Duivestein 27, Pijnacker
• Locatie Ackerweide, Gantellaan 7. Pijnacker (per 27 oktober)
Wegens uitbreiding van ons team zijn er momenteel geen wachtlijsten op
bovengenoemde locaties. Uw kind kan dus op deze locatie meteen van start gaan met de
logopediebehandelingen.
Samen met u bekijken we of de logopedie op locatie plaatsvindt of online. En ook als u of uw kind een
keer niet op locatie kan komen omdat er bijvoorbeeld coronagerelateerde gezondheidsklachten zijn,
kan de behandeling dankzij online logopedie gewoon doorgaan.
Wilt u uw kind aanmelden voor logopedie dan kunt u contact opnemen met ons aanmeldnummer:
06 48 59 37 61.

