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INFORM ATIEM ARKT
In voorgaande jaren was u van
ons gewend dat er aan het begin
van het schooljaar een
informatieavond georganiseerd
werd. De leerkracht vertelde dan
iets over het aanbod en de
organisatie in de groep van uw
kind.

Facebook

DRIEDAAGSE
Groep 8 is vandaag op de fiets
vertrokken naar Bakkum voor hun
jaarlijkse driedaagse kamp. We
wensen ze heel veel plezier en een
paar onvergetelijke dagen toe!

Volgt u ons al op Facebook?
Via onze Facebookpagina
houden we u regelmatig op de
hoogte van activiteiten en
evenementen in de school. Dit is
vaak wat actueler dan de
2-wekelijkse nieuwsbrief!

Wij gaan dat dit jaar anders
vormgeven, mede door de
huidige Corona maatregelen.
In de week van 21 t/m 25
september worden er in alle
groepen informatiemarkten
georganiseerd. U kunt zich
inschrijven voor een tijdsblok van
30 minuten waarin de leerkracht
én de kinderen u in de gr oep
iets vertellen over dit schooljaar.
Er zullen steeds maximaal 6
ouders in de groep aanwezig zijn
om de onderlinge afstand te
kunnen waarborgen. De
leerkracht zal u via Parro verder
informeren over de dagen en
tijdstippen waarop u kunt
inschrijven.
In deze week is er ook
gelegenheid om met de directie
in gesprek te gaan over
schoolbrede aangelegenheden.

AGENDA
9 t/m 11 sept. Driedaagse groep 8
21 sept.

Studiemidag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij

21 t/m 25 sept. Informatiemarkt in de groepen
30 sept.

Schoolfotograaf

STUDIEM IDDAG
LOp maandagmiddag 21 september

hebben we met het team een
studiemiddag van De Vreedzame
School.
Als professionals in de school hebben
wij een voorbeeldfunctie voor de
kinderen. Hoe zetten wij onszelf als
rolmodel in en hoe gaan wij als team
met elkaar om in het kader van de
Vreedzame School?
Ook bespreken we met elkaar hoe we
met ongewenst gedrag omgaan,
passend bij het gedachtegoed van de
Vreedzame School.
Op de St. Wulfram geloven we sterk
in 'herstelrecht'. Straffen bij
ongewenst gedrag is niet helpend bij
het ombuigen naar gewenst gedrag.
We geven het kind een eigen
verantwoordelijkheid om de 'schade'
die door zijn/haar toedoen is
ontstaan, te herstellen. Het gesprek
met elkaar aangaan, luisteren naar
de verschillende kanten van een
verhaal en herstellen wat er is
gebeurd, zijn daarin belangrijke
stappen. Ook proberen we de
kinderen te laten verwoorden wat je
er van kunt leren voor de toekomst.
Irma de Bood van de
Onderwijsbegeleidingsdienst zal ons
deze middag meenemen in dit proces.

CORONA IS NOG NIET KLAAR M ET ONS...
Op dit moment is het nog zo dat kinderen vanaf 6 jaar met klachten als
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts thuis moeten
blijven. Dit geldt ook voor leerkrachten.
We hebben in de afgelopen weken ervaren dat er bijna iedere dag wel
kinderen afwezig zijn ivm bovengenoemde klachten. Ook zijn er al 2
medewerkers geweest die een aantal dagen thuis hebben moeten
blijven omdat zij met dergelijke (milde) klachten kampten. En dan moet
het échte 'snotterseizoen' nog beginnen...
Tot nu toe hebben wij de afwezigheid van leerkrachten nog intern
kunnen oplossen. De kans wordt echter steeds groter dat de
afwezigheid van leerkrachten een probleem gaat worden, zeker als er
twee of meer medewerkers tegelijk thuis moeten blijven. U dient er dan
ook rekening mee te houden dat de situatie zich kan gaan voordoen dat
wij een groep kinderen thuis moeten laten blijven. In het geval de
leerkracht vanwege milde klachten thuis moet blijven en er geen inval
beschikbaar is, zullen we terug moeten schakelen naar de situatie van
onderwijs op afstand. Dit betekent: kinderen staan via Google Meet in
contact met de leerkracht, die digitaal instructies geeft. De verwerking
vindt thuis plaats. In deze situaties biedt de school géén noodopvang,
ook niet voor ouders met cruciale beroepen. We snappen dat het voor
u ontzettend lastig kan zijn om een dergelijke situatie op te vangen en
zullen dan ook alleen in het uiterste geval tot deze maatregel overgaan.
Mocht deze situatie zich voordoen, dan zullen wij u via Parro
informeren. De leerkracht zal ook via Parro laten weten hoe het
onderwijsprogramma op afstand georganiseerd gaat worden.
Ook voor kinderen die met milde klachten thuis moeten blijven, maar
niet echt ziek zijn, zullen wij op voorhand al schoolwerk gaan
klaarzetten in de Google Classroom. De leerkracht zal u via Parro
informeren wat uw kind thuis kan doen.
Wij zijn wel klaar met Corona, maar Corona is nog niet klaar met ons.
We kunnen er maar beter op voorbereid zijn.
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