
WEEKBRIEF 26 NOVEMBER 2021

● CORONA UPDATE
Het aantal besmettingen is in de loop van de week verder opgelopen, maar concentreert zich
tot nu toe tot ééń groep. Naast de besmettingen in groep 4, zijn er nog enkele kinderen uit
groep 5 en 7 positief getest. In deze groepen is het snottebellen beleid vervallen, dat
betekent dat ook kinderen met een neusverkoudheid thuis moeten blijven. Het gevolg
hiervan is dat er veel kinderen vanuit huis de lessen volgen. Dit is voor niemand een ideale
situatie, want hybride onderwijs vergt veel van de leerkrachten. Ook voor de leerlingen thuis
en op school is het niet ideaal. Toch zijn we blij dat we op deze manier ons onderwijs kunnen
continueren. Naar verwachting zullen bijna alle kinderen volgende week weer op school zijn.
De afgelopen week is er een aanscherping van de maatregelen ingevoerd en hiervan zijn de
ouders via de mail op de hoogte gesteld. Naast deze aangescherpte maatregelen zijn wij
terughoudend met activiteiten binnen en buiten de school en richten we ons op het primaire
proces van lesgeven. Ook houden we de groepen in de school zoveel mogelijk gescheiden.

Hieronder de extra uitwerking van de basismaatregelen in het onderwijs:

1. Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders
kan:Onder het strikt toepassen van de gezondheidscheck, de 1,5 meter afstand en
het dragen van een mondkapje zijn ouders wel welkom in de school:

➢ voor de tussenschoolse opvang;
➢ op verzoek van de leerkracht of directie;
➢ bij de eerste wen/schooldag van hun kind (nieuwe leerlingen).

2. Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. In de school, op het
schoolplein en op de wachtplekken

3. Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats. Er
zijn geen hulpouders in de klas of in de school, maar Sinterklaas en zijn Pieten zijn
wel welkom. Zij houden zich ook aan de 1,5 afstandsregel.

4. Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot
een negatieve testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder
het snottebellen beleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar
school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en
koorts of als het snottebellen beleid vanwege een besmet persoon in de groep
komt te vervallen.

5. Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het
coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.

● HYBRIDE ONDERWIJS
Kinderen die in quarantaine zitten, krijgen in overleg met de leerkrachten werk en de
benodigde schoolspullen, waaronder het chromebook mee naar huis. Hierbij moet het
bruikleencontract ondertekend worden (vanaf groep 3). De leerkracht neemt zo snel mogelijk
(uiterlijk na één dag) contact met de ouders op om hier afspraken over te maken. De
kinderen volgen in ieder geval de instructies van de kernvakken (rekenen, taal, spelling) via
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de hangout. Hierbij gelden de spelregels voor hybride onderwijs (zie bijlage). Afspraken over
thuisonderwijs gelden niet bij reguliere ziekmeldingen of bij leerlingen die thuis worden
gehouden. Leerlingen die thuis gehouden worden, moeten wij melden bij de
leerplichtambtenaar.

● ZENDING EN GOED DOEL
Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de klas doen.
Deze week hebben we €14,50 opgehaald, dat brengt het totaal op €253,35

Vanaf volgende week gaan we sparen voor Make-A-Wish Nederland.. Nadat alle kinderen
ideeën konden inleveren voor een goede doel voor de decembermaand, heeft de Kidsraad
gestemd en dit goede doel gekozen. Make-A-Wish Nederland vervult de allerliefste wensen
van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een ernstige soms, zelfs levensbedreigende ziekte.
Het zendingsgeld vanaf volgende week tot aan de kerstvakantie is bestemd voor dit doel.
Ook zal er tijdens de Kerstviering op donderdagavond 23 december in elke groep een
collecte gehouden worden. We hopen dan voor de Kerstvakantie een mooi bedrag over te
kunnen maken naar Make-A-Wish Nederland. Helpen jullie mee?

● TREFWOORD
Hoe zie je het? is het deelthema van volgende week. Elk mens kijkt op zijn eigen manier
naar de wereld om zich heen. Ze ontdekken dat hoe je kijkt, invloed heeft op wat je ziet en
wat het met je doet.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Het wijngaardlied - Jesaja 5
● Goed opletten - Jesaja 7: 10-17

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Aankondiging van de geboorte van Johannes - Lucas 1
● De geboorte van Johannes - Lucas 1

● KWINK
Volgende week starten met les 7 . Deze les gaat over kwaliteiten van de ander. De kinderen
uit de onderbouw ontdekken de kwaliteiten van hun klasgenoten. De kinderen uit de
midden-en bovenbouw benoemen de kwaliteiten van hun klasgenoten en onderzoeken hoe
ze deze kunnen gebruiken in de groep (deze les hoort bij de competentie: besef van de
ander).
De Kwink van de week is:

● ZOEK DE KWALITEITEN VAN DE ANDER! - onderbouw
● KEN ELKAARS KWALITEITEN! - midden- en bovenbouw

● SINTERKLAASFEEST
De school is door de ‘seizoenstafels-ouders’ weer gezellig in sinterklaassfeer versierd.

Vanmorgen vonden de kinderen tot hun grote verrassing een klein presentje in hun schoen
of laatje en ook groep 4 is de Sint niet vergeten.. Zoals u in de corona-update heeft kunnen
lezen vieren we het sinterklaasfeest zonder ouders, maar Sinterklaas en zijn trouwe Pieten
zullen we vrijdag wel ontvangen bij ons op school. Dit jaar zal er geen welkom op het plein
zijn. Zodra de eerste bel gaat, gaan de kinderen gelijk naar binnen. In de school gaan we er
met elkaar een gezellige dag van maken! Het binnenbrengen van de surprises gebeurt door
de kinderen, dus zonder hulp van een ouder. Dat kan op donderdag 2 december van 15:30
uur tot 16:00 uur of op vrijdag 3 december van 8:00 - 8:20 uur.
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● INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN
Met het oog op het nieuwe schooljaar en de groei van onze kleutergroepen vragen we alle
ouders van kinderen die voor 1 oktober 2022 vier jaar worden hun kind vast aan te
melden, zodat we weten met hoeveel kleutergroepen we kunnen starten.
Ook als uw kind tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2023 vier jaar wordt en uw kind bij ons
op school komt, vragen we u dat vast door te geven of aan te melden, zodat we kunnen
nadenken over het eventueel opstarten van een instroomgroep in de loop van het volgende
schooljaar. Een inschrijfformulier kunt u vragen aan onze conciërge Rosita of bij Helma
Heesterman (078-6761661 of via de mail h.heesterman@csgdewaard.nl).

● PO-VO TALENTLESSEN
Kinderen vinden de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soms een
uitdaging. En niet alleen kinderen, ook ouders vinden dit ook een grote stap. Gedurende dit
schooljaar gaan Yuverta en CSG Willem van Oranje in samenwerking met de CSG de Waard
basisscholen aan de slag om de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs verder te versoepelen.
Dit houdt in dat de huidige groep 8 een aantal lessen krijgt aangeboden op onze school en
volgend schooljaar een aantal lessen op het voortgezet onderwijs. Naast het leren kennen
van eigen talenten én talenten van klasgenoten, zullen thema's zoals groeimindset, de
leerkuil en hoe je jezelf 'aan' kunt zetten wanneer je iets lastig vindt, aan bod komen.
Vanzelfsprekend komt ook de overstap naar het VO aan bod en hoe je talenten daarbij
kunnen helpen. De ouders/verzorgers van groep 8 ontvangen hier meer informatie over.

● LEERPLICHT
In de bijlage ontvangt u een informatiebrief van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS)
over luxeverzuim en extra verlof.

● CORONA UPDATE
Morgenavond staat er een persconferentie gepland. Als dan blijkt dat er verdere
aanscherpingen zijn voor het onderwijs, dan ontvangt u een nieuwe Corona update van ons.

● AGENDA
Datum Activiteit

3 december Sinterklaasfeest

7 december PO-VO talentles groep 8

16 december Kerstcreamiddag groep 1 t/m 6

20 december Kerstcreamiddag groep 7 en 8

23 december ‘s avonds kerstviering in de klas

27 dec. 2021  t/m 7 jan. 2022 Kerstvakantie

● BIJLAGEN:
○ Gedragscode hybride onderwijs
○ Informatiebrief Leerplicht luxeverzuim en verlof
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