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KCO nieuws

Week van de pleegzorg

Veilig en kansrijk opvoeden is helaas niet voor

alle kinderen vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er

pleegouders, die (tijdelijk) bij willen springen

voor deze kinderen. Het aantal pleegouders

daalt echter de laatste jaren, terwijl het aantal

kinderen dat pleegzorg nodig heeft stijgt.

Van 2 t/m 9 november 2022 vindt de

landelijke, jaarlijks terugkerende actieweek

“Week van de Pleegzorg” plaats. Aan ons hek

voor de speelplek van de Skar hangt een

spandoek waarmee we aandacht vragen voor

de pleegzorg. Wanneer u meer informatie

wenst kunt u de website

www.ikwilpleegouderworden.nl bezoeken.

(School)fotograaf

Afgelopen week zijn de foto’s

weer gemaakt van onze

kinderen. Wij zijn benieuwd

naar het resultaat. Wanneer

de foto’s binnen zijn, geven we deze aan onze

kinderen mee naar huis. Deze dag is zeer goed

verlopen door de inzet van ons A-Team en

ouder van de Skar. Ouderhulp is onmisbaar!

Heel erg bedankt voor de organisatie.

Schoolnieuws

Belangrijke data:

- 07-11 Week van de oudergesprekken

- 16-11 Studiedag alle leerlingen vrij

- 25-11 Pleinrangersbijeenkomst

- 05-12 Sinterklaasviering

Schoolfruit

Komende week, op maandag,

ontvangen we komkommer, banaan

en peer. U kunt bij het meegeven

van fruit hier rekening mee houden.

Taalklas nieuwkomers

Wij starten een taalklas op de

Bernulphusschool. Vorig schooljaar

informeerden wij u over het AZC op oude

Moviera terrein. De nieuwkomers die daar

opgevangen worden hebben kinderen in de

leeftijd van de basisschool. Deze kinderen

vallen onder de leerplichtwet op het moment

dat zij in Nederland zijn. Tijdens een eerdere

oriëntatie met de Oosterbeekse scholen,

gemeente Renkum en het COA, waren er

plannen om deze kinderen te verdelen over de

Oosterbeekse scholen. Voorwaarde was dat de

scholen konden voorzien in de

onderwijsbehoefte van deze leerlingen. Na

plaatsing in het AZC bleek dat deze kinderen

de Nederlandse taal niet beheersten. Hierdoor

konden wij niet tegemoet kunnen komen in de

onderwijsbehoefte van deze leerlingen. Deze

leerlingen krijgen nu les op het Mozaïek in

Arnhem waar alle expertise aanwezig is. Deze

leerlingen kunnen niet op het Mozaïek blijven.

Samen met de gemeente Renkum, het COA en

de directeuren van de Oosterbeekse scholen

http://www.ikwilpleegouderworden.nl
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hebben we gezocht naar een passende ruimte

om onderwijs te bieden aan de kinderen. Op

de Bernulphus hebben we lokalen over. Dit

betekent dat we in de ruimte naast ons

speellokaal een taalklas inrichten. Het streven

is dat deze taalklas start vanaf 01-01-2023. (na

de kerstvakantie)

Juf Judith, eerder aan de school verbonden in

groep 1/2, start deze taalklas op. Zij heeft

ervaring met leerlingen die Nederlands als

tweede taal spreken (NT2 leerlingen). De

Periode na de herfstvakantie tot de

kerstvakantie werkt Judith op het Mozaïek om

kennis te maken met deze leerlingen.

Daarnaast doet zij actuele kennis op om recht

te doen aan de onderwijsbehoefte van deze

kinderen.

Voor nu is het van belang dat we de ruimte

goed inrichten, zodat we in januari kunnen

starten. Voor de Bernulphus is het een mooie

kans om, via een aparte taalklas onderwijs,  te

kunnen verzorgen aan kinderen. De

verwachting is dat het gaat om 11 leerlingen.

De komst van deze nieuwkomers is ook een

verrijking voor onze kinderen. Het is

waardevol om in contact te komen met

kinderen uit andere culturen.

Wij houden u op de hoogte van deze

ontwikkeling. Wanneer er bij u vragen of

overdenkingen ontstaan, horen wij dit graag.

Studiedag 16 november

Op 16 november zijn alle leerlingen vrij. Als

school ontwikkelen wij ons op tekstbegrip

(begrijpend lezen) Hierin trekken we samen op

met de Dorendal te Doorwerth. De Dorendal is

ook een school van Flores. Van een leesexpert

ontvangen wij de meest recente informatie op

het gebied van tekstbegrip. Op deze manier

verstevigen wij ons onderwijs en doen wij

kennis op om samen met onze kinderen

tekstbegrip op een hoger plan te tillen.

Voor ons team wordt het een zeer leerzame

dag.

Opvang nieuws

Deze herfstvakantie was het weer genieten op

de bso. Naast dat wij altijd vooraf een

gevarieerd activiteitenprogramma maken, is er

altijd voldoende tijd voor eigen ideeën van de

kinderen. Zo werden er toneelstukjes

verzonnen, uitnodigingen hiervoor gemaakt

voor alle kinderen (inclusief de peuters van het

kdv), en werd de speelzaal het podium. Er

werd met de naaimachine gewerkt en

natuurlijk genoten we van het heerlijke

herfstweer buiten. Dat er soms niet veel nodig

is om plezier te maken bleek ook nu weer toen

er volop gespeeld werd met de herfstbladeren

op het plein en in het bos. De kleuters

speelden ook fijn in de speelhoeken binnen,

want op een vakantiedag is hier heel veel tijd

voor. En waren de kinderen erg moe na een

lange dag, dan keken we samen een film.

Ook deze vakantie kwam het voor dat er

minder kinderen kwamen dan vooraf bij ons

bekend was. Dit is jammer want we plannen

het aanwezige personeel op het aantal

kinderen. In deze tijd is voldoende personeel

hebben soms een hele puzzel. Wij moeten dan

ook vooraf soms ouders teleurstellen en een

aanvraag voor extra opvang afkeuren. Op de

dag zelf blijkt dan dat niet alle kinderen komen

of die ochtend zijn afgemeld en zou er plek zijn

geweest voor de extra aanvragen.
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Wij willen daarom nogmaals verzoeken om uw

kind op tijd vooraf af te melden. Dit kan nu al

voor de kerstvakantie, want wij gaan nu al

bezig met de planning.

Hieronder treft u wat foto’s aan ter inspiratie.
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