Nieuwsbrief d.d.09-02-2021

Corona en opening scholen

Na veel overleg en dilemma ’s die opgelost moesten worden heeft u donderdag
uitgebreide informatie ontvangen over het openen van onze scholen.
Vervolgens heel veel sneeuw, gladheid, code rood en oranje en konden we gisteren niet
starten i.v.m. de veiligheid van ouders, kinderen en medewerkers. Alle medewerkers
komen uit de wijde regio en hun veiligheid willen we natuurlijk niet op het spel zetten.
Ook komen onze leerlingen vanuit allerlei richtingen en moeten velen langs het water.
Van een flink aantal kinderen lagen boeken, Chromebooks etc. al op school, zodat online
geen optie meer was.
De kinderen hebben vast veel plezier in de sneeuw gehad! Een ongekend genoegen voor
deze kinderen, wat ze nog niet vaak meegemaakt hebben.
Wat was het fijn om ze vandaag allemaal weer te zien en te spreken. Ze hebben genoten
van het spelen in de sneeuw en het samen spelen!

Donderdag werden alle medewerkers van de noodopvang tijdens de Lockdown verrast
met heerlijke koeken en broodjes. Namens de ouders werden ze enorm bedankt voor de
goede zorgen in de noodopvang. Heel erg leuk!

Vandaag werden alle kinderen en leerkrachten van beide scholen door de OR-en verrast
met drinken en wat lekkers. Dit om te vieren dat we weer samen naar school kunnen.
Heel erg bedankt! Wat een leuke verrassing!!

Voortgang Bouw:

Link Merle

https://www.destentor.nl/steenwijkerland/contouren-nieuwe-school-giethoorn-worden-zichtbaareindelijk~a982dd2f/
Zie artikel uit de Stentor van vorige week
Toetsing

Nu we weten dat we dinsdag weer naar school kunnen, hebben we in gezamenlijk overleg
een schema gemaakt m.b.t. de toetsing, de rapporten en de gesprekken voor de kinderen
en de ouders van groep 8 voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Wanneer de kinderen op school komen kunnen we natuurlijk niet starten met toetsen. Er
moet eerst een gewenningsperiode zijn.
Daarom hebben we het volgende besloten:
•

18 en 19 februari wordt spelling (2 delen) in de groepen 3 t/m 8 afgenomen en
dan is het voorjaarsvakantie.

•

Vanaf 2 maart t/m 12 maart wordt rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen
(DMT en AVI) afgenomen.
We doen alleen de basisvakken.

•

De gesprekken voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs zijn in de week van 22
maart. Op deze manier kunnen de middentoetsen Cito van groep 8 nog meegenomen
worden. Het advies van de leerkracht gezien vanuit 8 jaar basisonderwijs is daarbij het
belangrijkste. Dit wordt ook bevestigd door de scholen voortgezet onderwijs. De
aanmeldingsprocedure is qua data verschoven. Daarbij komt dat er al gesprekken in het
najaar hebben plaatsgevonden.
De Cito-eindtoets op 20,21 en 22 april gaat gewoon door.

De rapporten worden meegegeven op 26 maart. In de week van 29 maart zijn de
oudergesprekken.
We hebben nieuwe rapporten. Gezien de huidige omstandigheden gaan we nog in overleg
hoe we het gaan gebruiken.
Voor ons is het erg belangrijk om de resultaten te analyseren, zodat we een goed beeld
krijgen van de onderwijsbehoeften van uw kind, zeker na de afgelopen lockdown. Hier
stemmen we ons onderwijs op groepsniveau en individueel niveau weer op af.

Zakarias uit groep 2 van de Noorderschool heeft een broertje gekregen. Hij heet
Natnal. We wensen het gezin Mehreteab alle goeds en veel geluk!
Op de Noorderschool en de Zuiderschool konden we vandaag 5 nieuwe kleuters
verwelkomen. Ze heten Bram, Mila, Duuk, Stan en Vince samen met hun ouders van harte
welkom op onze scholen!
Logopedie:

Vanaf volgende week vindt de logopedie plaats op dinsdag op de Noorder- en de
Zuiderschool. Magda Harmsma van logopediepraktijk Steenwijk is de logopedist en
Sabine Lageweg loopt stage bij haar. Ze stelt zich even kort voor in deze nieuwsbrief.
Sabine Lageweg:
Mijn naam is Sabine Lageweg, ik ben 21 jaar oud en woon in Steenwijkerwold.
Ik studeer logopedie aan Windesheim in Zwolle en zit op dit moment
in het vierde, en tevens laatste studiejaar.
Het komende halfjaar ga ik stagelopen bij logopediepraktijk
Steenwijk en zal op dinsdag bij u op school komen.

Heeft u interesse om uw kind aan te melden, dan kunt u dat doen via onze
site: https://kaka.nl/inschrijven. U ontvangt dan een vrijblijvende overeenkomst. Deze
is pas geldig nadat u deze ondertekend heeft teruggestuurd. Voor informatie kunt u ook
bellen naar 0521-700240, mailen naar info@kaka.nl en natuurlijk weten Felicia en Lida
de meeste antwoorden ook op uw vragen.
Een echt kindcentrum van 0-12 jaar

Achter de witte deur zijn na de verbouwing 4 bedjes gerealiseerd voor de jongste
kinderen.

De kinderen mogen gelukkig weer naar school en ogenschijnlijk is daar niets veranderd.
Toch is er een groot verschil met de periode voor deze lockdown.
De Zuiderbasisschool is nu een echt kindcentrum geworden waar kinderen van 0-12 jaar
welkom zijn.
Kinderopvang KaKa heeft de lockdown gebruikt om de peuteropvang aan te passen voor
kinderen van 0-4 jaar.
Er is een mooie slaapruimte gerealiseerd en de inrichting is aangepast aan deze nieuwe
leeftijdsgroep.
Voor ouders is dit echt een vooruitgang. Je kunt nu met je hele gezin terecht op deze
locatie, van 07:30 - 18:30 uur.
Kinderopvang KaKa heeft een heldere visie: klantgerichte en flexibele opvang voor
kinderen van 0-12 jaar.
Voor elk kind - druk of juist rustig, verlegen of open - hebben ze evenveel aandacht.
Juist door de kleinschalige opzet van de locaties is dat goed mogelijk.
Andere onderscheidende kenmerken zijn de vaste gezichten en de heldere en eerlijke
kosten.
Je betaalt niet per dag(deel) maar alleen voor de overeengekomen contracturen.
En omdat plannen altijd kunnen veranderen wordt er ook niet moeilijk gedaan over
eventueel ruilen.
Wil je je kindje aanmelden dan kan dat via www.kaka.nl/inschrijven.
Heb je nog vragen: info@kaka.nl of 0521-700240.
Hartelijke groet,
Tom de Kort

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor sport- en
cultuuractiviteiten voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
Via het zwemfonds kunnen ook de kosten voor leszwemmen worden vergoed.
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder/ verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport
& Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de
leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij
of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag
goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken meedoen aan activiteiten.
Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het
lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de
bijdrage rechtstreeks aan de vereniging of cultuurinstelling betaald. Je ontvangt
eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in
de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.
Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Sociaal Werk De
Kop of de contactpersoon bij jou op school.
Info@sociaalwerkdekop.nl of 0521 745080
De informatie komt ook op de website te staan.
Sjors Actief:

Vandaag krijgen alle kinderen een boekje mee en bekijken ze een filmpje over Sjors
Actief. Een erg leuk initiatief van de gemeente Steenwijkerland, ontstaan vanuit het
beweegakkoord. Bijgevoegd een flyer over dit belangrijke, leuke project.

Mathilda

Vanuit de bibliotheek weer allerlei leuke tips m.b.t. leespromotie.

01-03-2021: (Dag na de voorjaarsvakantie) Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
medewerkers.
18 en 19 februari start Cito
Voorjaarvakantie 20 t/m 28 februari
02-03-2021 t/m 12-03-2021 Cito-toetsen
09-03-2021: MR-vergadering
22-03-2021: In deze week gesprekken verwijzing voortgezet onderwijs
26-03-2021: Rapporten mee
In de week van 29 maart oudergesprekken
01-04-2021(Middag voor Goede vrijdag, Paasweekend), de kinderen zijn om 12.00 vrij
i.v.m. een studiemiddag “Lezen.”
02-04-2021 t/m 05-04-2021 Paasweekend
Belangrijk!

•

Oudergesprekken in de week van 19 april vervallen i.v.m. het opschuiven van de
oudergesprekken rapporten. (Zie kalender social schools)

•

De projectweek van 15 maart wordt verschoven naar een later tijdstip i.v.m. het
opschuiven van de toetsperiode.

