18 februari 2022

Laatste nieuws Ichthusschool
De afgelopen weken waren enerverend! Dat zult u als ouders thuis ook gemerkt hebben. Er waren
heel veel coronabesmettingen onder kinderen, ouders en leerkrachten. Velen hebben daardoor
thuisgezeten, thuis gewerkt of zijn een periode ziek geweest. Toch zijn de meeste zaken gewoon
doorgegaan. Daarvoor zijn we vele mensen dankbaaar.
Ik denk aan;
- Alle collega`s die telkens maar weer bereid waren om in te vallen en soms op het allerlaatste
moment een klas overnamen.
- Collega`s die vanuit huis onderwijs hebben gegeven of terwijl ze in
quarantaine zaten allerlei zaken hebben geregeld.
- Collega`s die heel veel thuiswerkpakketjes hebben gemaakt voor
kinderen die thuis zaten.
- Collega`s die naast een aantal kinderen in de klas ook nog een aantal
kinderen via Teams instructie gaven.
- Ouders die hun kinderen thuis geholpen hebben met het thuiswerk.
- Ouders die flexibel moesten zijn met hun werktijden.
- Kinderen die de moed erin hielden als ze nog langer thuis moesten zitten
of heel veel dingen niet mochten bijv. naar de sportvereniging gaan.
- Kinderen die enorm hard hebben doorgewerkt in deze zeer bijzondere
tijd. Alle kinderen hebben dan ook niet voor niets een grote Kanjerkoek gekregen bij hun eerste
rapport. Wat hebben jullie het goed gedaan jongens en meiden,
ondanks alles! Jullie zijn Kanjers!!
Door zo`n lijstje op te sommen, vergeet ik zeker mensen.
Iedereen heel erg bedankt voor alle inzet, flexibiliteit en begrip
in deze zeer bijzondere tijd!!
Versoepelingen
Wat fijn dat er nu versoepelingen zijn! Dat de kinderen weer
door elkaar heen op het plein mogen buitenspelen. Dat groepen
kinderen weer gemengd allerlei lessen in circuitvorm mogen
doen in de school. Dat ouders met mondkapje en op 1,5 meter
weer de school in mogen.

Figuurzaaglessen in groep 5 worden ondersteund door
Geerard onze conciërge.
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We blijven wel waakzaam. Vorige week vrijdag waren er nl. 8 collega`s thuis door corona. Op dit
moment is dit er nog 1. Er worden nog steeds kinderen ziekgemeld door een coronabesmetting.
Op 9 maart staat de Biddagviering gepland. We hebben vorige week al besloten deze niet in de
kerk te houden. Ieder groep zal deze viering in de eigen klas houden. Voor de voorjaarsvakantie
starten we nog niet met inloopmomenten.
Quarantaine tijd en thuiswerkpakketten
Een andere versoepeling is de verkorting van
quarantaine tijd. Dit wordt 5 dagen i.p.v. 7
dagen. Dat is fijn! Kinderen zullen dan minder
lang weg zijn van school. We hebben op de
studiedag besloten dat we alleen nog thuiswerk
meegeven als een kind geen klachten heeft en
langer dan 3 schooldagen niet kan komen. We
stoppen met online lessen. Dit geeft teveel onrust
in de groepen. Het is ook niet werkbaar voor de
leerkrachten om zowel instructie in de klas en aan
kinderen thuis tegelijkertijd te doen.
Communicatie met kinderen die thuiszitten kan
na 14.15 uur plaatsvinden. Zit een kind langer dan 3 dagen
Creativiteit in de Goudvisgroep
thuis, dan wordt er een laptop meegegeven aan een kind
die in de buurt woont om deze af te geven of de ouders van het zieke kind wordt gevraagd deze
op te halen op school. Thuis kan er dan gewerkt worden aan oefeningen voor rekenen, spelling en
woordenschat. Deze worden door de leerkracht doorgegeven. Werkboeken blijven op school. We
gaan er vanuit dat de laptop weer heel en opgeladen mee terugkomt naar school, zodat deze
diezelfde dag weer gebruikt kan worden.
Leesmotivatie
Afgelopen woensdag tijdens de studiedag is er tijdens het overleg met de
bovenbouwcollega`s o.a. gesproken over lezen en leesmotivatie. We willen graag
dat kinderen veel lezen. Daarom gaan we zeer regelmatig met ze naar de bibliotheek
en starten we elke dag met een kwartiertje stillezen. We hopen dat u ook met uw
kind naar de bibliotheek gaat en zo het lezen stimuleert. Een kinderabonnement is
gratis. We proberen kinderen ook elkaar te laten stimuleren om te gaan lezen door
bijv. een boekbespreking te houden. We zouden boeken ook op een aantrekkelijk
plek willen neerzetten in de klas of op de gang, zodat kinderen ze eerder gaan lezen.
We denken dan aan een boekenladder of boekenstandaard, zie foto. Is er misschien
een handige ouder die er een paar voor ons zou willen maken? Neem dan contact op
met ondergetekende.
Liedlijst
Hieronder de lijst met liederen die gezongen gaat worden in de groepen:
14-18 feb
Want God is overstelpend goed
Psalm 100:4
21-25 feb
Zingt een nieuw lied voor God de Here
Gezang 320:1
7-11 mrt
Lied vd maand: Onze Vader
Opwekking 436
Extra: Daarom bidden wij
Opwekking kids 97
14-18 mrt
Looft God de Heer en laat ons blijde
Psalm 105:1
21-25 mrt
Heer ik prijs Uw grote naam
Opwekking 430
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D.V. februari/maart
22+23 feb.
Vr. 25 feb.
28 feb. – 4 maart
7-11 maart
9 maart
17 maart
25 maart

VO advies- en rapportengesprekken met alle ouders en kinderen van groep
8. Deze gesprekken duren 15 min.
Normale lesdag tot 14.00 uur.
Voorjaarsvakantie, alle kinderen en leerkrachten zijn deze week
vrij!
Deze week worden er lessen uit Wonderlijk gemaakt in alle groepen
gegeven.
Biddagviering in de eigen groep.
MR vergadering.
De volgende maandbrief verschijnt deze dag.

Deze maandbrief wil ik afsluiten met een gedicht van een kind. Wat kunnen een paar woorden
van een kind in deze tijd toch veel zeggen en indruk maken……

Hartelijke groet,
Jaco Vink
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