Datum
03-09
Jaargang 2021-2022
Nummer 01

KCO nieuws
-

Schoolnieuws

Het schooljaar gaat weer van start. Op
maandag 06 september ontvangen wij onze
leerlingen feestelijk. De leerkrachten van de
groepen 1-2 ontvangen de leerlingen bij de
kleuteringang en de leerkrachten van de
groepen 3-8 ontvangen de leerlingen bij de
hoofdingang. Wanneer de groepen compleet
zijn lopen de leerlingen met de leerkracht naar
hun nieuwe lokaal. Wij vragen u om 1.5 meter
regel in acht te nemen bij het naar school
brengen van uw kind. Wij vragen u om het
schoolplein niet te betreden.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van
kracht:
-

-

-

-

Blijf thuis bij klachten passend bij
COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis. Al het
(onderwijs)personeel, alle leerlingen en
andere aanwezigen in of bij de school
moeten volledig klachtenvrij zijn en
anders thuisblijven. Kinderen met
verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
mogen vanaf 12 juli 2021 weer naar
school. Zij blijven wel thuis bij koorts,
benauwdheid of veel hoesten. En ook hier
geldt: bij twijfel blijf je thuis. In de bijlage
van de nieuwsbrief vind u de meest
recente beslisboom.
Het team doet dagelijks voor aanvang van
hun werkzaamheden de
gezondheidscheck.
Tussen leerlingen onderling én tot
volwassenen hoeft geen 1,5 meter
afstand bewaard te worden.
Tussen alle volwassenen moet onderling
1,5 meter afstand bewaard worden.
Mondkapjes worden gebruikt waar het
niet altijd lukt om 1,5 meter afstand te
houden (zoals op de gangen).
Mondkapjes worden gebruikt waar het
niet altijd lukt on 1,5 meter afstand te
houden (zoals op de gangen en in het
trappenhuis).

Het team van de Bernulphus is de afgelopen
week weer begonnen met de voorbereidingen
en kijkt er naar uit om alle leerlingen weer te
ontvangen.

-

Corona
Helaas hebben wij nog geen afscheid genomen
van de corona beperkende maatregelen, zoals
deze door het rivm zijn gesteld.

De 1,5 meter richtlijn blijft voorlopig
gehandhaafd tussen volwassenen. Wanneer
wij het op school kunnen regelen met
looproutes om de 1,5 meter afstand te
bewaren, dan kunnen wij ouders/volwassenen
in het gebouw ontvangen. Dit kan alleen op
afspraak of wanneer een teamlid toestemming
geeft om het gebouw te betreden.

Als basisregels hanteren we de RIVM-richtlijn:
lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19.
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Bij het halen en brengen vragen wij u buiten
het schoolplein, op 1,5 meter afstand van
elkaar, op uw kind te wachten.
Wij willen u ook wijzen op de
gezondheidscheck en blijft u met klachten
passend bij COVID-19 thuis.
Met elkaar maken we er weer het beste van
en gaan voor een veilig en verantwoord
schooljaar.
Juf Lieke
Dit schooljaar verwelkomen wij een nieuwe
collega juf Lieke. Juf Lieke vervangt op de
dinsdag en woensdagochtend groepen. in een
volgende nieuwsbrief stelt zij zich voor.
Nieuwe methode rekenen
Vorig schooljaar hebben wij ons georiënteerd
op een nieuwe rekenmethode. Er is gekozen
voor Pluspunt 4. Deze
methode sluit goed
aan bij onze
leerlingpopulatie en
de nieuwe inzichten
op het gebied van
rekenonderwijs. De
komende periode implementeren wij deze
methode met de kinderen. Zij zullen ook
vertrouwd moeten raken met de aanpak. Uit
ervaring van andere scholen blijkt dat dit snel
gaat. Voor de zomervakantie zijn er in enkele
groepen proeflessen gegeven met een positief
resultaat. De kinderen en het team waren
enthousiast.

Afwezigheid Juf Janet

Op 21 september wordt juf Janet geopereerd
aan haar heup. Na de operatie staan er zes
maanden voor de revalidatieperiode . Wij
wensen juf Janet heel veel sterkte deze
periode.
Studiedagen
De school verdiept zich elk jaar in nieuwe
onderwerpen. Schooljaar 2021-2022 gaan wij
ons richten op de volgende onderwerpen:
1. Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO)
en werken vanuit cruciale leerdoelen.
2. Expliciete Directe Instructie (EDI)
3. Begrijpend lezen
4. Nieuwe methode Kwink/ rekenen
Wanneer de studiedagen in zicht komen,
zullen wij u meer informeren over de inhoud
en de ontwikkelingen die de school
door maakt.
Komend schooljaar vallen de studiedagen op:
- 22 oktober 2021
- 24 november 2021
- 07 maart 2022
- 19 april 2022
- 07 juni 2022
- 06 juli 2022
Ouder informatieavond
Op 15 september staat de
informatieavond gepland voor de
groepen 1-8. Tijdens deze avond
stellen de leerkrachten zich voor en
presenteren de leerkrachten hun
jaarprogramma aan de ouders. Zodra er meer
bekend is over de vorm, zullen wij u hierover
informeren.
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Gouden Weken/ methode Kwink
De eerste 6 weken van het schooljaar
besteden wij extra aandacht aan de sfeer in de
groepen. We noemen die weken de gouden
weken. In deze weken besteden we op De
Bernulphus extra aandacht aan
groepsvorming.
Alle groepen werken in deze periode aan
positieve groepsregels. Leerlingen doen dit
samen met hun leerkracht. De regels gaan
bijvoorbeeld over elkaar helpen, goed
luisteren en vriendelijk zijn. Een paar keer per
week doen de groepen ‘energizers’; dit zijn
spelletjes om te oefenen met samenwerken,
luisteren en problemen oplossen. De
leerkracht geeft het goede voorbeeld en
leerlingen krijgen complimenten voor positief
gedrag.

Dit schooljaar werken we met een nieuwe
methode voor Sociaal Emotioneel Leren (SEL)
Kwink. Kwink leert de kinderen om woorden te
geven aan een bepaald gevoel of emotie en
hoe je met elkaar omgaat. In groep worden
gesprekken gevoerd en opdrachten gemaakt
over gebeurtenissen van alledag. Het eerste
thema gaat over: “Nieuw schooljaar? Een
groep maak je samen!”

Belangrijke data:
- 06-09 weer naar school, feestelijk
ontvangst leerlingen

Opvang nieuws
-

