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Februari
Birthdays!
2 - Hadia en Tygo
3 - Has en Djelena
9 - Martyna
12 - Wesley
14 - Benjamin
16 - Eric
17 - Rayan (PSZ)
18 - Benyamine
19 - Zarah
21 - Indy
23 - Emma

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
basisschool
Tygo, Aras, Despina, Jimmy en Amira

starten deze maand bij ons op school.
Wij wensen jullie heel veel plezier.

Dagopvang
We willen Hans, Cunayt, Montassir en

Eren welkom heten op de groep. En we
wensen Solenn, Despina, Jimmy en

Amira alvast veel plezier op school.
Groetjes van de peutergroep.

Peuteraanbod
Leen start in februari op het

peuteraanbod. We wensen haar veel
speelplezier.

Opening scholen en
kinderopvang
Maandag 8 februari mogen we alle kinderen weer
ontvangen op onze locatie. We vinden het heel fijn
dat we iedereen weer fysiek mogen zien.
Op de volgende bladzijde hebben we een beknopte
weergaven van de richtlijnen. Het protocol voor
heropening scholen kunt u lezen op de website.
Wij hebben er weer heel veel zin in!

ALGEMENE CORONA MAATREGELEN...
... Voor ons Kindcentrum zijn de volgende maatregelen van kracht:

Blijf thuis bij klachten passend bij coronavirus,
Twijfel? volg de beslisboom van BOink.
Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand.
Hygiënemaatregel: vaak handen wassen.
Ventilatie: ramen en deuren staan open voor ventilatie.
Kinderen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van
kracht.
Brengen/Halen:
Ingang schoolplein via garageboxen Ter Borgstraat.
Uitgang schoolplein via zandbak/gymzaal Sint Jozefplein.
Kinderen worden door één ouder gebracht en gehaald.
Kinderen mogen vanaf 8.15 uur naar binnen.
Peuters kunnen tussen 12.15-12.30 uur worden opgehaald in de buitentuin
van Korein.
Alleen ouders van peuters en kleuters mogen op het schoolplein.
Kiss en ride zone op het schoolplein --> Brengen/Halen en gaan.
Volwassenen dragen een mondmasker OP het schoolplein.
Bij verplaatsing IN het gebouw dragen alle volwassenen een mondmasker.
Groep 7 & 8 mogen een mondmasker dragen.
Ouders en externe mogen alleen op afspraak IN het gebouw.
Basisschool:
De gymlessen vinden buiten plaats. Zorg voor gymkleding en schoenen voor
buiten sporten.
Alleen voorverpakte snoep/chips etc. trakteren.
Het uitgangspunt voor de komende periode is om zoveel mogelijk in de eigen
groep te werken en contacten met kinderen uit andere groepen zoveel
mogelijk te vermijden.
We hebben met twee groepen gelijktijdig pauze.
Bij een positieve test van een kind of de leerkracht gaat de hele groep,
inclusief de leerkracht, 5 dagen in quarantaine. Op de 5e dag laat de leerkracht
zich testen. Ook de kinderen worden getest. Wanneer uw kind negatief test, mag
het daarna weer naar school. Wanneer u ervoor kiest om uw kind niet te laten
testen, moet uw kind 5 dagen extra in quarantaine, dus in totaal 10 dagen.

School
Leerlingenraad
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn zeer tevreden over hoe
het nu allemaal verloopt via Microsoft Teams. Ze vinden
het heel fijn dat ze nu al oefenen voor de CITO en dat ze
via Basispoort kunnen leren voor de toets. De kinderen
vinden het heel vervelend dat er nog steeds kinderen zijn
die de handjes/ het geluid van andere kinderen uitzetten.
Leerkrachten zullen hier tijdens de les alerter op zijn.
Kinderen koppelde ook terug dat sommige kinderen
'spammen' via chat. Dit vinden ze niet leuk. Juffrouw
Wendy heeft aangegeven dat ze dit even bij de leerkracht
moeten aangeven, zodat die direct het kind hierop kan
aanspreken.
Kinderen gaven als tip, dat het luisteren naar een online
instructie maximaal 30 minuten aaneengesloten fijn is.
Afwisseling met korte instructie en werken vinden ze
super fijn. En daarbij ook de mogelijkheid dat ze met
andere kinderen samen mogen werken.
Complimenten vanuit de kinderen en mooie feedback om
weer mee te nemen! Juffrouw Wendy heeft ook het
Moodboard voor het Groene schoolplein met de
kinderen gedeeld.

WIST U DAT...

... We carnaval niet voorbij laten gaan? Op
vrijdag 12 februari gaan we vanaf de
fruitpauze gezelschapsspelletjes spelen
met de kinderen in de klas. De kleuters
hebben een eigen programma, zij mogen
verkleed naar school komen.
En er is voor iedereen nog een grote
verrassing!...

... De kinderen op maandag 8 maart vrij
zijn i.v.m. een studiedag van de
basisschool?

Stagiaires
Na de carnavalsvakantie gaan de stagiaires van
Hogeschool de Kempel wisselen van groep.
Behalve de afstudeerstagiaires. Berend is een nieuw
gezicht voor ons en zal in de volgende nieuwsbrief
zichzelf voorstellen.

School
Koffie- uurtje
januari en februari:
Beide koffie-uurtjes waren online via Microsoft Teams.
In januari heeft juffrouw Wendy feedback ontvangen rondom het verzorgen van het thuisonderwijs. Ouders vonden
het heel fijn dat ze een speciaal A4-tje hebben ontvangen met daarop alle inlogcodes. Fijn, dat alle spullen direct
dinsdags nog met de kinderen mee zijn gegeven. Hierdoor konden de ouders voor de Kerstvakantie alvast ervaren
hoe het thuisonderwijs eruit ziet. De kinderen hebben allemaal vaste schema’s ontvangen waarbij door de
leerkrachten duidelijk vermeld stond wat ze per dag moesten maken. Dit gaf de ouders een houvast en structuur.
De kinderen van groep 5 t/m 8 volgen online lessen. Dit gaat heel goed. Ouders hoeven de kinderen minder te
begeleiden en ze kunnen zelf de leerkrachten benaderen. Kinderen hebben bij de online lessen niet allemaal de
camera aan. Dit is wel jammer. Juffrouw Wendy heeft dit punt direct meegenomen, want het is juist heel fijn om
alle gezichten van de kinderen te kunnen zien. De kinderen van groep 8 missen wel het fysieke bezoek aan een
VO-school. Ze hebben net voor de lockdown alleen een bezoek gebracht aan het Strabrecht. Meneer Bart gaat
bekijken of er na de lockdown nog iets mogelijk is bij andere VO-scholen.
De onderbouw ouders missen de interactie met de leerkrachten en de klasgenootjes. Dit punt hebben we als team
opgepakt, waardoor we nu dagelijks 15 tot 30 minuten met de kinderen online zijn.
Tijdens het koffie-uurtje van februari was net bekend dat de scholen open gaan. Alle vragen die er leven bij het
team en de ouders kunnen nog niet beantwoord worden, omdat de protocollen nog niet zijn vrijgegeven.
Juffrouw Wendy hoopt dat ze ouders donderdag 4 februari meer duidelijkheid hierover kan geven. We gaan wel
nadenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de bovenbouw de ‘zware’ boekentassen goed naar school
kunnen brengen. Wellicht dat we hiervoor vrijdag al de gelegenheid geven. Ouders van de onderbouw vinden het
heel fijn dat de feedback van januari direct is opgepakt. De kinderen vinden de online lessen erg leuk.
Juffrouw Wendy heeft aan de ouders ook het moodboard voor het Groene Schoolplein gepresenteerd. Op
woensdag 17 maart zal er door groep 8 een begin worden gemaakt tijdens de Nationale Boomfeestdag.
Het volgende koffie-uurtje is maandag 1 maart om 8.30 uur online via Microsoft Teams.

Kiva Thema 6: 'Rollen in de groep'.
Door de lockdown hebben we deze periode geen KiVa
lessen kunnen geven. We gaan tot en met Pasen kijken
welke lessen we aanbod laten komen van thema 5 en
thema 6. We zullen hierbij de belangrijkste lessen
bespreken met de kinderen. We richten ons vooral op
het groepsklimaat en de sfeer in de groep.
Na Pasen zullen we de reguliere planning weer volgen.

School
Groen Schoolplein en Nationale boomfeestdag
We zijn steeds dichterbij het realiseren van een Groen Schoolplein. Het Moodboard is af en de ontwerper is nu bezig met
een definitief ontwerp. Op woensdag 17 maart tijdens de Nationale Boomfeestdag zal er een begin worden gemaakt
door groep 8. In samenwerking met IVN Geldrop en de gemeente. We hopen dat het Groene Schoolplein vóór de
zomervakantie gerealiseerd is.

Wij zijn trots op jullie!

Wij zijn trots op jullie!

Peuteraanbod
Jarigen

Rayan is jarig op 17 februari. Hij wordt dan 3 jaar. Van harte gefeliciteerd
en een fijne dag gewenst.

Nieuwe start na de lockdown

Vanaf 8 februari is het peuteraanbod weer open. We verwachten uw
peuter op de gebruikelijke dagen. Inmiddels heeft u ook een brief
hierover gekregen via ouderportaal. We hebben er allemaal weer heel
veel zin in.

Samenwerking met de peutergroep en peuteraanbod

De peutergroep en het peuteraanbod gaan nog meer samenwerken. We gaan meer met open deuren werken.
Dit betekent dat de deur tussen de 2 lokalen regelmatig openstaat, zodat de peuters van beiden lokalen gebruik
kunnen maken. Daarnaast wordt de inhoud van de thema’s nog meer op elkaar afgestemd, zodat hierin ook een
wisselwerking plaats vindt. We hopen op deze manier dat we uw peuter nog beter kunnen begeleiden in zijn/haar
ontwikkeling. Heeft u hier nog vragen over dan kunt u die aan de leidsters stellen.

Nieuw meubilair

Zowel op het peuteraanbod als de peutergroep hebben we nieuwe tafels en stoelen gekregen.
We zijn er harstikke blij mee.

Thema

Vanaf 22 februari beginnen we met een nieuw thema: eten en drinken. Hierover krijgt u nog een aparte ouderbrief.

Dagopvang
Dit jaar zijn we begonnen met een lockdown.
We zijn blij dat we alle kinderen op 8 februari weer
mogen verwelkomen op de groep.
In de tussentijd hebben we niet stil gezeten en
hebben alle kinderen activiteitenpakketjes
thuisgekregen. We zijn heel blij met de leuke foto's
die we gekregen hebben van al die hardwerkende
kinderen. We zijn trots op jullie!!!
In het nieuwe jaar starten we met een nauwere
samenwerking met de peuterwerkgroep. Dit houdt
onder andere in dat kinderen op beide groepen aan
activiteiten deel kunnen nemen en kunnen spelen.
Ook hebben we mooie nieuwe tafeltjes en stoeltjes
gekregen waar we fijn aan kunnen werken.

Bĳlagen
Sociale vaardigheidstraining (SOVA) MEE
Voor kwetsbare kinderen zijn sociale vaardigheden niet altijd vanzelfsprekend.
Soms moeten ze hierin gecoacht worden. De sociale vaardigheidstraining van MEE is een goed
middel waarbij de kinderen met elkaar en van elkaar kunnen leren.
De training is bedoeld voor kinderen van 7-9 jaar en van 10-12 jaar die moeite hebben met
socialevaardigheden. Via gesprekken, spelactiviteiten en oefeningen kunnen de kinderen
ervaringen en gevoelens met elkaar delen en worden er verschillende thema’s besproken.
Denk aan thema’s als pesten, grenzen aangeven, nee zeggen, emoties en vrienden maken en
onderhouden.De training bestaat uit acht bijeenkomsten en is in Geldrop.
Meedoen kost niets. De training zou in januari starten, maar door de lockdown waar we nu in
zitten is nog niet duidelijk wanneer deze weer gegeven kan worden. U kunt uw kind wel alvast
aanmelden via de website van de gemeente. Vul het aanmeldformulier in en stuur het naar
servicepunt@meedemeentgroep.nl.

