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Komende weken
Vrijdag 4 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school.
Maandag 7 december is de onderbouw VRIJ.
Donderdag 17 december vindt onze jaarlijkse Midwinteravond plaats.
Vrijdag 18 december zijn de kleuters en de 3e en 4e jaars VRIJ.
De 5e, 6e 7e en 8e jaars zijn dan vanaf 11.45 vrij.
Belang van voorlezen
Voorlezen is als tandenpoetsen: doe het elke dag!
Voorlezen is een van de belangrijkste manieren om kinderen te leren houden van
verhalen. Een kwart van de 4-jarigen begint met een taaltekort aan de basisschool,
doordat we minder met elkaar praten en minder (voor)lezen. Maak van voorlezen
daarom een vast onderdeel van de dag, net als tandenpoetsen. Dat vergroot de
woordenschat enorm. Vijftien minuten voorlezen
per dag betekent duizend woorden in een jaar
erbij.
Stop zelf niet met lezen.
Veel ouders houden op met voorlezen zodra hun
kind zelf kan lezen. Blijf je kinderen voorlezen
zolang ze dat fijn vinden, want in het begin
kunnen ze nog niet zo goed zelf lezen en moet je
ze echt nog laten ervaren wat het is om in zo’n verhaal te verdwijnen.
En, heel belangrijk: lees als ouder ook geregeld een boek. Het goede voorbeeld
geven is belangrijk. Als een ouder voorleest en zelf leest, ziet een kind dat zijn
ouders het écht leuk en belangrijk vinden.

Schoolkampioen

Dinsdag 17 november heeft de voorleeswedstrijd plaatsgevonden in het
Amfitheater. Uit de groepen 3 t/m 6 zijn Dijn, Zoë, Pleun en Aaron
voorleeskampioen geworden.
Uit de groepen 7/8 deden Lizzy, Luc, Mike en Siem mee.
Na een spannende strijd is Luc onze nieuwe schoolkampioen. Van harte
gefeliciteerd! En veel succes in de volgende ronde!

Swim to play
Op dinsdag 8 december start Swim2play voor de middenbouw en
bovenbouwgroepen.
Swim2Play is er om het schoolzwemmen te behouden voor het
basisonderwijs in gemeente Weert. Het zwembad De IJzeren Man, de
gemeente Weert en Punt Welzijn hebben dit school zwemplan ontwikkeld.
Dit schoolzwemmen, Swim2Play, sluit aan bij het bewegingsonderwijs en de
visie vanuit school. In plaats van 20 of 40 weken schoolzwemmen, komen
de kinderen nu slechts 5 weken per jaar naar het zwembad, maar dan wel
de groepen 3 t/m 8. Wanneer de kinderen ieder jaar naar het zwembad
komen, zal daarmee de zwemvaardigheid en veiligheid worden
onderhouden. Binnen Swim2Play wordt niet meer gekeken naar de
leerdoelen vanuit diploma’s, maar worden er betekenisvolle en
ervaringsgerichte beweegactiviteiten in spelvormen aangeboden. De
kinderen worden wel ingedeeld op het niveau van de behaalde diploma’s. De
kinderen zonder diploma gaan spelenderwijs aan de slag met elkaar in het
kleine bad.
Swim2play zal plaatsvinden op de dinsdagen:
8-12-2020
15-12-2020
5-1-2021
12-1-2021
19-1-2020
De kinderen worden per bus van en naar de IJzeren Man gebracht. De
kinderen hebben buiten hun zwemspullen niets nodig.
Centrum Jeugd en Gezin
Beste ouders,
Mijn naam is Virgie Roovers. Vanaf 01-09-2017 ben ik
gekoppeld aan De Duizendpoot. Ik ben als jeugd- en
gezinswerker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin
werkzaam in de gemeente Weert. Bij mij kunnen jullie

terecht voor vragen en adviezen over opvoeden en opgroeien.
Verbinding met de school
De school zal mij actief betrekken in situaties waarbij opvoedvraagstukken
een rol spelen. Er wordt dan een gezamenlijk gesprek gepland.
Bereikbaarheid
Je kunt mij bereiken via het algemene nummer: 088-4388300, of
rechtstreeks via virgie.roovers@cjgml.nl of telefoon: 088-6560649
Meer weten? Jullie weten me te vinden!

Juf Marian
Misschien hebben jullie het al via de kinderen gehoord dat juf Marian
weer gedeeltelijk aan het werk is op school. Op maandag-, dinsdagen woensdagochtend is ze weer op school en start ze haar
werkzaamheden weer op. Managementtaken en haar werk in de
groep van de Vrolijke Vuurvliegjes. We vinden het fijn dat Juf Marian
weer op school is.
Subsidieregeling Corona

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de
coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in een
subsidieregeling voor voorschoolse educatie, primair onderwijs, (voortgezet)
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te
bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de
coronacrisis nodig hebben.
De school stelt vast welke leerlingen in aanmerking komen voor extra
ondersteuning op didactisch en/ of sociaal-emotioneel vlak. Het
uitgangspunt is dat leerlingen kennis en vaardigheden verwerven, dat ze
succeservaringen opdoen en dat hun zelfvertrouwen wordt versterkt. Het
gaat om leerlingen die niet voldoende hebben aan de (extra) inspanningen
die op groepsniveau worden gedaan om de basisvaardigheden van
leerlingen te versterken. Met extra ondersteuning wordt deze kans groter.
Het gaat hierbij niet enkel om leerlingen die al langere tijd didactische
ondersteuning behoeven, maar vooral ook om leerlingen die vanwege de
tijdelijke sluiting van de school niet optimaal van het onderwijs hebben
geprofiteerd en waarvan de leraar verwacht dat ze meer kunnen.
Wij hebben deze subsidie ook aangevraagd en deze is toegekend. De intern
begeleider is met alle stamgroepsleiders in gesprek gegaan en we hebben
samen een inventarisatie gemaakt welke kinderen deze extra ondersteuning
nodig hebben.
Hierbij hebben gekeken naar bovenstaande argumenten en daarnaast:

•
•
•

Kinderen die extra instructie en leertijd nodig hebben en hierdoor
onvoldoende hebben geprofiteerd van het onderwijs op afstand/
deeltijdonderwijs.
Kinderen die door hun thuissituatie niet in staat waren om (al) het
aangereikte onderwijs/ schoolwerk te volgen of uit te voeren.
Kinderen in de bovenbouw die extra ondersteuning nodig hebben voor
een goede aansluiting op het gewenste uitstroomprofiel.

In de week van 7 december gaan we met de eerste groepjes kinderen aan
het werk.
Juf Annemarie gaat kinderen uit de bovenbouw extra ondersteunen.
Juf Carly gaat de kinderen uit de middenbouw extra ondersteuning bieden.
Als u kind in aanmerking komt voor deze extra ondersteuning krijgt u een
bericht van de stamgroepsleider.
Padlet
De onderbouwgroepen en de middenbouwgroepen maken gebruik van een
padlet. Leuke nieuwtjes, foto’s, filmpjes en belangrijke groepsinformatie
wordt hierin gedeeld.
Van harte aanbevolen aan iedereen. Neem een kijkje met samen met u kind
en ga er samen over in gesprek. Zeker in deze tijd waarin u als ouder niet
op school mag komen heel belangrijk om de feeling met de
onderwijsontwikkeling van uw kind te blijven houden!

Wij wensen jullie allemaal een heerlijke
sinterklaastijd toe!

