Informatiebrief voor ouders schooljaar 2020-2021
Beste ouders en verzorgers,
Maandag begint het nieuwe schooljaar weer. Wij hopen dat jullie er allemaal net zo veel zin in
hebben als wij. De lokalen zijn weer schoon en keurig ingericht. De eerste vergadering en
studiemiddag zijn al weer achter de rug voor het team. Wij zijn er helemaal klaar voor.
In deze informatiebrief wil ik u informeren over een aantal zaken die van belang zijn om te weten.
Voor het nieuwe thema ‘Dol op geschiedenis’ ontvangt u weer een nieuwsbrief. Tussendoor
informeren wij u via Klasbord en eventueel ook via de mail. Denkt u eraan u aan te melden bij de
juiste groep van uw kind? U blijft dan op de hoogte van alles wat er op school gebeurt door middel
van tekst, foto's en filmpjes.
Bent u nog niet aangemeld bij de juiste groep op Klasbord? Bij deze de codes per groep. Ga naar
www.klasbord.nl om aan te melden. De leerkracht kan u dan toevoegen.
Onderbouw (groep 1-2-3) : KSA-HXY
Middenbouw: 7GP-2VW (groep 4-5-6)
Bovenbouw: 65Z-NFU (groep 7-8)
Belangrijke data
24 augustus
8 september
15 september
16 september
23 september
30 september

Eerste schooldag (deze week luizencontrole)
Opening thema ‘Dol op geschiedenis’
Informatieavond
Vergadering MR
Schoolfotograaf
Start kinderboekenweek

Ontwikkelingen rondom Corona
Overblijven
Voor de vakantie informeerde ik u dat de schooltijden en het overblijven weer gaat als voorheen. De
kinderen die niet overblijven mogen gewoon thuis eten. Bij het factureren van de tussenschoolse
opvang gaan we uit van de huidige situatie. Verandert dit? Geef dit dan even aan bij José Spuls
jose.spuls@pcpomiddenbrabant.nl
Om niet met te veel kinderen in de hal te eten hebben we besloten dat
de middenbouw (groep 4-5-6) en de bovenbouw (groep 7-8) in hun
eigen klas eten onder begeleiding van de leerkracht. Daarna gaan ze
naar buiten met ons overblijftteam. De kinderen van de onderbouw
(groep 1-2-3) eten samen in de hal met het overblijfteam.

Mitchel begeleidt het overblijven op maandag, donderdag en vrijdag. Ria op dinsdag. Marcel is onze
vaste overblijfhulp. Mocht hij niet kunnen doen we graag een beroep op één van de andere ouders.
Volwassenen in en om de school
In verband met een eventuele 2e Corona-golf blijft de regel: ‘Geen ouders in de school en op het
schoolplein’ voorlopig nog staan. Deze regel geldt als er kinderen in de school zijn. U mag uw kind
weer bij het hek afzetten. De deuren gaan om 8.15 uur open en is er een teamlid op het plein. Wilt u
de leerkracht persoonlijk spreken, dan kunt u een afspraak maken na schooltijd.
De kinderen van bovenbouw en middenbouw gaan de klas in via de deur in hun lokaal. De kinderen
van de onderbouw gaan door de hoofdingang.
Denkt u, ook bij het hek, aan de algemeen geldende richtlijnen van het RIVM m.b.t. Corona?
Ventilatie
Er wordt veel gesproken over de verspreiding van Corona en
de rol van ventilatie en ventilatiesystemen daarbij. Het pand
van het Beekdal is een oud gebouw. Wij hebben geen
ventilatiesysteem in de school. Er is afgesproken dat de
ramen altijd open staan, bij goed weer ook de buitendeur
van lokaal. Als het kouder wordt, zullen de ramen ook open
zijn. Zorg dat uw kind ‘laagjes’ draagt naar school, een extra
vestje of trui kan fijn zijn bij koeler weer.
We hebben ook 6 grote picknicktafels aangeschaft voor
buiten bij de lokalen. Er kan dan ook gekozen worden om
buiten te werken of te eten (als er geen wespen zijn).

Informatieavond
De informatieavond willen we graag door laten gaan, zodat u in de gelegenheid bent om persoonlijk te
horen hoe het er dit jaar in de groep van uw kind(eren) aan toegaat. We willen u wel vragen u aan te
melden bij de hier onderstaande leerkrachten, zodat wij bij het indelen van het lokaal, rekening
kunnen houden met het op anderhalve meter afstand plaatsen van alle aanwezigen. Wij willen u
vragen om per huishouden met 1 persoon te komen.
Ronde 1: 19.30-20.15
uur
Kleuters
Groep 4-5
Groep 7

Ronde 2: 20.30-21.15 uur

Aanmelden bij:

Groep 3
Groep 5-6
Groep 8

Arja.vandervelde@pcpomiddenbrabant.nl
Blijde.schutz@pcpomiddenbrabant.nl
Michelle.Houkes@pcpomiddenbrabant.nl

In groep 3 kunt u onze nieuwe methode voor aanvankelijk lezen: Actief leren lezen bekijken. Er zal ook
verteld worden waarom we deze methode als vervanging van Veilig leren lezen hebben gekozen. De
ouders van groep 8 krijgen van alles te horen over de overstap naar het Voorgezet onderwijs.
Daarnaast gaan we bij Wereldtijd werken met Juniorlab, een methodiek voor ontdekkend en
onderzoekend leren. Deze kunt u op school inzien en de leerkrachten zullen ook een toelichting geven.

Rookvrije school

Vanaf 1 augustus moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn. Het is niet
toegestaan te roken binnen de hekken. Bij voorkeur ook niet direct
buiten de hekken i.v.m. overlast voor anderen. Wij hopen dat u hier
begrip voor heeft.

Toetsen
In week 37/38/39 nemen wij de toetsen van juni af. In deze periode nemen wij ook de Niet schoolse
competenties en capaciteitentest af (groep 4-8). Groep 8 maakt in deze periode ook nog de IEPadvieswijzer. Wij toetsen de kinderen op functioneringsniveau. Niet alle kinderen van dezelfde groep
maken dus dezelfde toets. We toetsen de kinderen op het niveau dat bij hen past, dit kan per vak
verschillend zijn. We kunnen zo beter vaststellen wat beheerst is en waar nog aan gewerkt moet
worden.

Gym
Maandagmiddag start meester Tim meteen met de gymlessen voor groep 3-4-5 en 67-8. Denkt u aan gymspullen (ook voor buitengym) en de kinderen van groep 6-7-8
aan een fiets. Juf Floor start woensdag met de gymlessen voor de kleuters. We weten
niet zeker of we al in de gemeentelijke gymzaal kunnen, daar waren problemen met
de ventilatie. Het was de afgelopen week nog niet bekend of we er weer in mogen.
Als het niet mag, gymmen we buiten.

Thema 'Dol op geschiedenis’ en talententijd
Heeft u leuke ideeën voor dit thema of heeft u leuke ideeën voor
talententijd. Wij horen het graag! Helaas mogen wij deze periode
geen gastlessen of workshops laten geven door een externe bij
talententijd. We moeten het deze keer dus doen met de talenten
van onze eigen medewerkers.

Tablets, Chromebooks en laptops
De tablets die wij op school hebben beginnen langzaamaan
mankementen te vertonen. We zijn daarom vorig jaar al
gestart met de vervanging ervan. Tijdens de Lockdown-periode
toen de school dicht was bleek weer hoe belangrijk goede
systemen zijn om het onderwijs ook op afstand door te kunnen
laten gaan.
Voor groep 3 hebben wij Ipads aangeschaft. Groep 4 werkt nog
op de ‘oude’tablets en kunnen bij het maken van werkstukken gebruik maken van de computers in de
hal, Groep 5 en groep 6 krijgen een gloednieuw Chromebook. De bovenbouw heeft vorig jaar al
laptops gekregen.
De Chromebooks zijn nog niet binnen, we hopen deze begin september in gebruik te kunnen nemen.

Hartelijke groet namens alle collega’s,

Esther de Wit

