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Ons team
Fennie
We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat we een vaste vervangster voor
Gery gevonden hebben. De vervangster heet Fennie Wisse. Zij is een ervaren
kleuterleerkracht, die afgelopen oktober met prepensioen is gegaan. Ze staat
op woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 1/2A . Voor hoe lang dit is, is
nog niet duidelijk.

Demi en Renske
Begin februari zijn zowel Demi als Renske bevallen van een zoon. Het zoontje
van Demi heet Dex en is geboren op 1 februari. Het zoontje van Renske heet
Tobias en is geboren op 5 februari. Het gaat heel goed met ze. We wensen ze
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beiden heel veel geluk toe!
De verwachting is, dat ze na de meivakantie weer zullen starten.

Ons onderwijs
Kind op maandag
'Open je ogen' is het thema van deze periode. Als we de Bijbelverhalen lezen,
kijken we onze ogen uit. We zien Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij
zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen en hoe Hij
de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar
Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je
misschien liever je ogen dicht zou doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar
Pasen vieren we dat God altijd weer roept: 'Open je ogen!' Er is een nieuw
begin.
De volgende thema's komen na de Voorjaarsvakantie aan bod:
Week 10 gaat over 'We hebben je nodig'
Week 11 gaat over 'Zie je al wat?'
Week 12 gaat over 'Op je tenen'
Week 13 gaat over 'De hoofdprijs'

Leren leren
Na de voorjaarsvakantie gaan wij 'Leren leren' in een nieuwe vorm gieten. Voor
elke klas hebben we gekozen voor hetzelfde format, zodat het herkenbaar is
voor de kinderen en er een doorgaande lijn zichtbaar is.
Bij 'leren leren' werken we bewust aan eigenaarschap bij leerlingen. Hierbij
werken we aan: plannen & organiseren, zelfstandig leren, samenwerkend
leren, denkvermogen en reflectie op het werk. Elke dag staat er bij tenminste 2
lessen één doel centraal. Per doel doorloopt de klas 3 rondes:
Ronde 1: Dit leren we
Deze ronde is vooral leerkracht gestuurd. De leerkracht geeft een specifiek
compliment, zodra deze het gewenste gedrag waarneemt. Bijv.: 'Ik zie dat jij
goed doorzet bij deze moeilijke som'. Aan het einde van de les wordt de les
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geëvalueerd zoals altijd op zowel het lesinhoudelijke als het doel van 'leren
leren'. Wanneer 80% van de groep het doelgedrag heeft laten zien, komt er een
schaapje bij. Bij 5 behaalde schaapjes gaan ze naar ronde 2.
Ronde 2: Zo doen we het
Deze ronde is leerling gestuurd. De leerlingen verwoorden voorafgaand aan de
les de categorie en het doel waaraan ze tijdens deze les gaan werken. De
leerkracht geeft nog steeds complimenten, zodra de leerlingen het gewenste
gedrag vertonen. Ook nu weer geldt de 80% norm bij de evaluatie van de les.
En bij 5 behaalde schaapjes gaan ze door naar ronde 3.
Ronde 3: Dit kunnen wij
Tijdens deze ronde gaan we ervan uit dat de leerlingen weten welk gedrag we
verwachten bij elk doel. De momenten waarop we iets gaan vinden van
bepaalde gedragscategorieën hangt nog wel op het rooster, maar het wordt niet
meer benoemd.

Gezonde School
Afval scheiden
Na de voorjaarsvakantie gaan we starten met het scheiden van afval. Elke klas
krijgt 4 prullenbakken: 1 voor PMD, 1 voor restafval, 1 voor papier en 1 voor
GFT. We vinden het belangrijk om de kinderen milieubewuster te maken. In de
klas zullen we hier ook aandacht aan besteden in de vorm van lessen rondom
https://mailchi.mp/9f16a5f5607f/nieuwsbrief-15-september-13440509

3/7

25-02-2022 16:39

Nieuwsbrief 25 februari

dit thema. Later dit jaar zal er nog een voorstelling gegeven worden over afval
scheiden. Hier hoort u tzt meer over.

Hoe het gaat vanaf 7 maart
Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari jl. heeft het kabinet
versoepelingen van de corona maatregelen aangekondigd. We zijn blij, dat we
langzamerhand weer terug naar normaal gaan en dat er weer heel veel
mogelijk is.
Wat gaat er veranderen na de vakantie?
● De 1,5 meter maatregel vervalt. Dat betekent dat ook volwassenen op en
rond de scholen dan onderling geen 1,5 meter afstand meer van elkaar hoeven
te houden. Toch willen we u vragen om rekening te houden met mensen die 1,5
meter afstand nog wel prettig vinden.
● De mondkapjes plicht vervalt. Hierdoor hoeven leerlingen van groep 6 t/m 8,
ouders en medewerkers op school geen mondkapje meer te dragen.
● Ouders mogen weer in de school komen. We willen u vriendelijk verzoeken
om kleine mededelingen gewoon via Parro te doen. Mocht u de leerkracht van
uw kind willen spreken over iets, dit gelieve na schooltijd te doen of een
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afspraak te maken.
● Bij de kleuters mogen ouders op maandag en vrijdag weer mee naar binnen
lopen.
● Er zal weer met meerdere groepen samen buiten gespeeld worden. We
hebben een tweedeling gemaakt tussen groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. De
groepen 1 & 2 hebben hun eigen buitenspeeltijden. Tijdens het buitenspelen
wordt er door leerkrachten toezicht gehouden op het schoolplein.
● Mocht de gelegenheid zich voordoen, dan zal er weer groepsdoorbrekend
gewerkt worden.
● Op korte termijn zullen we weer ‘een kijkje in de klas’ organiseren.
Gedurende een hele week bieden we dan elke middag een maximaal aantal
ouders de gelegenheid om te komen kijken in de klas van uw kind(eren).
● Ouders mogen weer helpen en begeleiden bij activiteiten.
Regels die van kracht blijven?
● De kinderen lopen zelf naar binnen tussen 08.30 en 08.45 uur. Om 08.45 uur
verwachten we dat alle kinderen in de klas zitten, zodat er gestart kan worden
met de les. Op maandag en vrijdag is er de gelegenheid om bij de kleuters mee
naar binnen te lopen.
● De basisregels blijven gelden. Dat betekent handen wassen, hoesten en
niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en
thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft het dringende advies om twee
keer per week een preventieve zelftest te doen van kracht voor het
onderwijspersoneel en leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. We zouden het erg
fijn vinden, dat u ons op hoogte blijft houden wanneer er een besmetting is
binnen het gezin en/of als uw kind getest wordt/is vanwege klachten.
● Ook blijft het belangrijk om goed te ventileren in de klas.

Activiteiten
Het regionaal archief RHCVV organiseert op woensdag 2 maart in de
voorjaarsvakantie drie gratis workshops voor jongeren. De workshop
kalligraferen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar wordt twee keer gegeven op onze
locatie in Breukelen. Van 09.30 – 10.45 uur en van 11.15 – 12.30 uur. De
kinderen maken onder andere een mooie vlaggenlijn met sierlijke letters. ’s
Middags wordt van 14.30 – 16.00 uur de workshop kalligraferen voor tieners
van 13 t/m 16 jaar gehouden. De tieners gaan naar huis met een
gekalligrafeerde letter in perspectief met verf.
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Aandachttrainingen
"Je kunt de golven in je leven nu eenmaal niet tegenhouden, maar je kunt wel
leren surfen"
Dit is een citaat van Eline Snel, uit haar bekende boek 'Stilzitten als een kikker'.
Eline Snel heeft aandachttrainingen (of mindfulnesstrainingen) ontwikkeld voor
kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 – 19 jaar.
Op dinsdagmiddag 29 maart kan er weer een nieuwe groep kinderen van 8 -12
jaar (groep 5 t/m 8) met de aandachttraining starten. Tijdens de acht lessen is
er aandacht voor:
• het ontwikkelen van meer rust in hoofd en lijf
• het verhogen van de concentratie
• het vertrouwd raken met de binnenwereld (gevoelens en gedachten) en
daar beter mee om leren gaan
• het controleren van impulsief gedrag
• aardig zijn voor jezelf en voor een ander
Meer informatie is te vinden op: www.mindfulbreukelen.nl
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maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart: Voorjaarsvakantie
woensdag 16 maart: Studiedag, alle kinderen zijn vrij
donderdag 14 april: Paasviering
vrijdag 15 april: Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
zondag 17 april en maandag 18 april: Pasen, alle kinderen zijn vrij
dinsdag 19 april t/m donderdag 21 april: eindcito groep 8
vrijdag 22 april: Koningsspelen
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: Meivakantie
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 1 april.
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