NIEUWSBRIEF
4 september 2020
Uit de directiekamer.

Het nieuwe schooljaar is gestart, de eerste weken in de (meestal) nieuwe groep en bij de nieuwe leerkracht zitten
erop. We hopen dat iedereen een goede start heeft kunnen maken en dat de kinderen met enthousiaste verhalen
thuiskomen.
Ik wil ook u weer een mooi schooljaar toewensen waarin we in samenwerking een prachtige schooltijd voor de
kinderen organiseren.
Voor vragen, opmerkingen of ander contact kunt u mij bereiken via de mail directie@schoolb.nl, telefonisch 0521513446 of een berichtje via Social Schools.
Hartelijke groet, ook namens het team van SchoolB
René Jansen
Belangrijke data

2 /9/16/23/30/7 sept/okt: Naschools aanbod Mad Science
14/15 sept Schoolfotograaf
18 sept: Onderbouw vrije dag
28 sept: MR vergadering 19.30u
30 sept: Start kinderboekenweek
5 okt. : Dag van de leraar
8 okt: Einde kinderboekenweek
9 okt.: Studiedag SchoolB (alle kinderen vrij)
Herfstvakantie
Covid-19

Al vroeg in het schooljaar moet ik u helaas informeren over een aantal ontwikkelingen en knelpunten die we nu al
ervaren en nog zien aankomen. We zien namelijk dat er per dag meerdere medewerkers zich ziek- en/of afmelden.
Ze hebben klachten waardoor ze de school niet in mogen, of in hun gezin is er iemand met de bekende klachten. Het
kan zijn dat iemand getest moet worden en een aantal dagen op de uitslag moet wachten en soms komt het voor
dat iemand in quarantaine moet. We zien dat dit een enorme druk op de dagelijkse gang van zaken geeft.
Daarbij komt dat we klassen vanwege de veiligheidsregels niet te vol kunnen maken. We kunnen leerlingen niet
meer zoals vroeger verdelen over de klassen. Een ander groot probleem is de vervanging van afwezige
medewerkers. Lesuitval is dan hoogst waarschijnlijk onvermijdelijk. Ik ga ervan uit dat de komende griepperiode nog
meer uitval te zien zal geven. Er zullen dan immers gemiddeld nog meer mensen klachten krijgen, die volgens de
veiligheidsregels dan thuis moeten blijven, zich moeten laten testen, etc.
We doen onze uiterste best om zoveel mogelijk op te vangen, mensen extra te laten werken, vervangers te laten
komen of zelf een keer voor de klas. Wanneer het echt niet anders kan ontvangt u zo snel mogelijk een bericht via
Social Schools. In het meest ongunstige geval zou dit uiterlijk ’s ochtends rond 7.30u kunnen zijn.
Het vraagt enorm veel flexibiliteit van u en ons allemaal

Social schools

Sinds de invoering van de AVG-wetgeving moeten wij nog zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens. Daarom
werken wij met onze schoolApp Social Schools. Binnen deze afgesloten omgeving hebben alleen de personen voor
wie de informatie bedoeld is, toegang.
Dat is de reden dat we (bijna) niet meer werken met algemene nieuwsbrieven.
Eerder was het mogelijk om uw kind ziek te melden via de telefoon of via de mail. Vanaf komende week is het de
bedoeling dat u uw kind ziek meldt via Social Schools. De leerkracht krijgt dan
automatisch een melding. U doet dit door in Social School de volgende stappen te
zetten:

-U logt in of opent de app
-U gaat naar ‘administratie
-U klikt op ‘absentie melden’
-U vinkt aan om welk kind/welke kinderen het gaat
-U selecteert de reden en u geeft het moment aan
-U klikt op ‘verzenden’

Mocht u onverhoopt niet de mogelijkheid hebben om het via Social Schools te doen,
of is het nodig de afmelding toe te lichten, dan kunt u natuurlijk ook altijd school
bellen.
De jaarkalender kunt u ook vinden in Social Schools!
Sophiaklassen

Ook dit schooljaar nemen er weer leerlingen deel aan de Sophiaklassen. Een Sophiaklas biedt uitdaging aan
leerlingen die meer aan kunnen in lesstof. Ook wordt in de Sophiaklas aandacht besteed aan de zogenoemde
executieve functies. Dit zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om aan het werk te gaan. Hierbij komt
bijvoorbeeld creatief denken, leren leren, omgaan met frustratie en samenwerken aan bod. Dit komt allemaal aan
bod door middel van Levelwerk, wat de leerlingen ook gedurende de week in de klas maken en door projectmatig
werken aan thema's.
Dit jaar is er voor de onderbouwleerlingen een Sophiaklas met meer leerlingen vanuit de stichting op de
Beatrixschool. Afgelopen maandag hebben de ouders hiervan een informatieavond gehad. Dinsdag zijn de leerlingen
hier voor de eerste keer heen gegaan en ze kwamen enthousiast terug!
Voor de bovenbouw (vanaf groep 5) is er een Sophiaklas binnen onze school. Hiervoor worden de leerlingen
verdeeld in twee groepen. Iedere groep heeft 2 uur les binnen de Sophiaklas. De bovenbouwklas zal vanaf 21
september starten.
Zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouwgroepen zal Manon Hof als hoogbegaafdheidsspecialist binnen
onze stichting, de Sophiaklas begeleiden.
Winnaars Zomerlees-wedstrijd

Om het lezen te stimuleren tijdens de zomervakantie en om meteen in het nieuwe schooljaar te benadrukken dat
lezen leuk is, zijn wij ook dit jaar weer gestart met het inzamelen van de foto’s van onze jaarlijkse Zomerleeswedstrijd. Er zijn prachtige, leuke, grappige en/of mooie foto's ingezonden. De jury (meester René) vond het daarom
erg lastig met het aanwijzen van de winnaars.
Onderstaande kinderen gaan lopend met 2 leerkrachten mee naar de boekwinkel en mogen boeken uitzoeken ter
waarde van 10 euro.
De groepen 1/2b, 1/2c hadden helaas geen deelnemers.
De winnaars zijn:
Groep 1/2a Stijn, 3 Vigo, 4a Macey, 4b Lotte, 5a Sem, 5b Lynn, 6a Jasper, 6b Lenn 7 Myrthe, 8 Thomas
Lezen is leuk!

MOO: Thuiswerken

Aangezien veel kinderen 'ziek' thuis komen te zitten, hebben de meeste methodemakers besloten om hun
software voor thuis weer open te zetten. Kinderen kunnen dan thuis inloggen in Moo en zien de software
waar ze in kunnen werken. Als kinderen dus niet ziek zijn, maar toch thuis moeten blijven, dan wordt van
ze verwacht dat ze volgens de weektaak verder werken. Bij vragen kunt u dan, via Social Schools, bij de
betreffende leerkracht terecht.
De meeste software werkt het beste in Google Chrome. Dit is gratis te downloaden (google: Chrome
downloaden). Maar u kunt ook uw huidige browser proberen. Mocht u er echt niet uitkomen thuis met uw
devices, dan mag er een chromebook van school worden geleend. Dit is dan wel op uw eigen risico. Bij
schade zal uw verzekering moeten worden aangeschreven.
Om thuis in te loggen, volg onderstaande stappen:
Ga naar moo.nl
Klik op het bovenste logo
Vul de gegevens van uw kind in. De inlog is: voornaamachternaam@schoolb.nl met als wachtwoord:
12345678
U ziet nu de 'tegels' met de beschikbare vakken voor uw kind. Klik op hetgeen u/uw kind wilt doen
Mist u tegels? Even contact zoeken met de leerkracht
Aanpassen gegevens in Parnassys

Enkele jaren geleden zijn wij gestart met het administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Omdat dit instrument
een steeds groter deel van ons onderwijs aan het worden is én omdat wij openheid naar ouders erg belangrijk
vinden is in 2017 het ouderportaal in gebruik genomen. Dit ouderportaal biedt ons de kans om digitaal informatie te
geven die voor u interessant is. Als school kunnen wij de inhoud en lay-out van de modules niet instellen, dit gebeurt
door ParnasSys. Wel bepalen we als school welke onderdelen we in het ouderportaal zichtbaar maken.
Natuurlijk gebruiken we dit programma ook als administratiesysteem. Hier staan de mailadressen,
telefoonnummers, noodnummers e.d. Wij willen u vragen deze telefoonnummers e.d. goed te controleren en
eventueel aan te passen.

Audit schoolB

Afgelopen dinsdag was het dan zover. Op schoolB liepen deze dag 2 externe auditoren om te kijken hoe de
onderwijskwaliteit, sfeer, cultuur e.d. binnen schoolB is. Er zijn 8 groepsbezoeken afgelegd, documenten bestudeert,
gesprekken gevoerd met leerlingen, leerkrachten, directie/MT, IB en ouders. Het was een spannende dag maar met
een hele fijne uitkomst. We doen het goed en kunnen trots zijn hoe wij ons onderwijs vormgeven. Hoe de
communicatie is verbetert en dat leerkrachten, kinderen en ouders zich fijn en veilig voelen op school. Natuurlijk zijn
er nog een aantal werk-, ontwikkelpunten. Bij de presentatie die door de auditoren werd geven was het bestuur van
Stichting Op Kop, de onderwijskundig medewerker en het voltallig team aanwezig. Trots mogen we zijn met elkaar.

Hygiëne les

Hygiëne helpt! Ook om het coronavirus terug te dringen. Maar
waarom zijn die hygiënemaatregelen zo belangrijk? En wat is het
coronavirus precies? Om leerlingen in het basisonderwijs van
alles hierover te laten ontdekken is de digitale les
Corona ontwikkeld met veel interactieve, afwisselende
opdrachten.
Leerlingen kunnen de opdrachten zelfstandig maken, zowel thuis
als op school. De totale les duurt 45 minuten, waarin de basis en
het belang van goede hygiëne wordt uitgelegd en de vragen
rondom het coronavirus worden behandeld.
Waar gaat deze les over? Kinderen leren…
•
•
•
•
•
•
•
•

wat een virus is, hoe het zich verspreidt en wat het doet met je
lichaam;
hoe je elkaar kunt besmetten en wat ‘broodje aap’ verhalen zijn;
welke klachten typisch zijn voor mazelen en welke voor corona;
waarom de hygiënemaatregelen zo belangrijk zijn;
wat zij kunnen doen om te helpen het coronavirus niet te
verspreiden;
hoe we ervoor kunnen zorgen elkaar niet te besmetten;
waarom je afstand moet houden en hoe je dat het slimste doet;
wat het belang is van een goede weerstand.

Opvoeden tijdens de COVID19 uitbraak

Voor een onderzoek van de Universiteit van Tilburg zijn wij op zoek naar vaders en moeders met kinderen tussen de
1 en 10 jaar die interesse hebben om al hun ervaringen, zowel positieve als negatieve, rondom de COVID-19-uitbraak
met ons te delen. Door al uw ervaringen, gevoelens, zorgen, en ook tips te delen hopen wij meer inzicht te krijgen
wat vaders, moeders en hun kinderen nodig hebben in deze lastige tijd! Door deel te nemen maakt u kans op een
digitale cadeaubon van 50 euro.
De vragenlijst duurt 20-30 minuten en kunt u starten via deze link:
https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdOXfQzo6mh0ETz
Wie kan er allemaal meedoen?
-

Moeders met kinderen tussen de 1 t/m10 jaar
Vaders met kinderen tussen de 1 t/m10 jaar

Kent u iemand in uw omgeving? We zouden het dan enorm waarderen als u deze vragenlijst kunt doorsturen!
Hartelijk dank namens het onderzoeksteam,
Dr. Madelon Hendricx-Riem
Dr. Pietro de Carli
Dr. Jing Guo
Logopedie op school

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne zomervakantie gehad. De scholen zijn weer van start gegaan, dus ook de
logopedie op school is weer begonnen. In de vakantie hebben wij niet stilgezeten en doorgewerkt op de praktijk aan
de Sluisweg… omdat ik op veel locaties werk en er aanmeldingen blijven binnenstromen voor de logopedie hebben
wij er sinds deze week een nieuwe collega bij. Onze nieuwe collega Anneke komt vanaf volgende week bij jullie op

school werken. Ik wil jullie via deze weg laten weten dat ik jullie betrokkenheid heb gewaardeerd. In het
onderstaande stukje stelt de nieuwe logopedist zich aan jullie voor. Bedankt voor de fijne samenwerking! Heeft u
nog vragen? Mail naar: lauralogopedie@outlook.com of bel naar 0639630837.
Met vriendelijke groet,
Laura Karperien

Volgende nieuwsbrief: 1 oktober 2020

