In The Spotlight
IKC Harm Smeenge
Nummer 3 – 29 september 2020

Algemeen

Basisonderwijs

Corona
We willen ouders/verzorgers nog steeds vragen om niet
het IKC binnen te lopen, dit geldt ook voor de opvang.
Deze kinderen worden opgevangen bij de deur.
Gelukkig gaat het nog redelijk, maar we verwachten dat
de kans groot is dat ook op ons IKC het ziektepercentage
omhoog gaat vanwege coronaklachten.
Daarom hebben we vast nagedacht hoe we dit kunnen
aanpakken.
Hieronder de richtlijnen die we aanhouden, in nood kan
het zijn dat we hier vanaf wijken. We proberen u echter zo
goed mogelijk op de hoogte te houden.
We zullen altijd eerst inval aanvragen. Als er niemand
beschikbaar is, volgen we de onderstaande stappen:

LeerKRACHT
Zoals u waarschijnlijk weet volgen we een traject bij
stichting leerKRACHT. In de nieuwsbrief houden we u op
de hoogte van de stappen die we maken in het team en in
de groepen. We werken in periodes van 6/7 weken die we
afsluiten met een margedag om te evalueren. In de
afgelopen weken hebben we met de kinderen gewerkt
aan het werken op het leerplein. We zijn gestart met een
PBS les hoe we er voor kunnen zorgen dat we zelf goed
werken en er tevens voor zorgen dat andere kinderen hun
werk kunnen doen. Elke week worden er nieuwe doelen in
de groepen gesteld. We hebben 3 leerpleinen in de school
en hier wordt inmiddels op een heel fijne manier
samengewerkt!
We houden u op de hoogte van het doel voor de komende
periode.

Kleutergroepen: we vragen ouders hun kind (indien
mogelijk) weer mee naar huis te nemen. Wanneer dit niet
lukt, zullen de kinderen bij de andere kleutergroep in
geplaatst worden.
Groepen 3, 4, 7 en 8: de eerste dag worden de kinderen
van betreffende groep verdeeld over de overige groepen.
Als het meerdere dagen duurt gaan we over op
thuisonderwijs, waarbij we zorgen voor werk om te
maken.
Groep 5 en 6: deze groepen worden vanwege de huidige
aantallen samengevoegd bij ziekte van de leerkracht. Als
het meerdere dagen duurt, zullen we over gaan op
thuisonderwijs.
Wanneer meerdere leerkrachten ziek zijn dan zullen we
direct over moeten gaan op thuisonderwijs, omdat dit niet
op te vangen is in de overige groepen.
Wanneer we weer langere tijd de school moeten sluiten,
denken we 3 dagen nodig te hebben om het
thuisonderwijs mogelijk te maken.
Opvang: wanneer er door ziekte te weinig pedagogisch
medewerkers beschikbaar zijn, zullen we kijken of het
intern opgelost kan worden. Een aantal peuters zouden
mee kunnen draaien in de kleutergroep bijvoorbeeld.
Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen we die dag geen
opvang bieden en zult u een andere oplossing moeten
zoeken.

Schoolfruit
We zijn ingeloot voor schoolfruit. Vanaf 19 oktober zullen
we weer 3 dagen per week groente/fruit ontvangen. We
laten u nog weten op welke dagen u niets hoeft mee te
geven. Wanneer de levering duidelijk is, laten wij u weten
wat de kinderen zullen krijgen, zodat u weet of u zelf iets
mee wilt geven als u kind echt iets niet lust of bijvoorbeeld
allergisch is.
Oud papier
5, 6 en 7 oktober staat de papiercontainer weer voor de
school. We hopen dat u in de tussenliggende weken het
papier voor ons wilt verzamelen. De gelden gaan naar de
OR en worden ingezet voor activiteiten voor de kinderen.
Oudergesprekken
In oktober zullen voor de groepen 3 t/m 8
oudergesprekken plaatsvinden om de toetsresultaten van
de Iep toets te bespreken. In groep 1/2 worden geen
toetsen afgenomen. Zij zullen de gesprekken in november
voeren en u tegen die tijd uitnodigen.
Agenda
Datum
5/6/7 oktober
12 t/m 16 oktober
Vanaf 19 oktober

Activiteit
oud papier container bij school
herfstvakantie
schoolfruit

Digitale bijlage
activiteiten bibliotheek midden-drenthe
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!Oproep!
Pompoenen haken of breien
Welke papa’s, mama’s of opa’s oma’s, brei gekke tantes
of haak liefhebbende buurvrouwen hebben zin en tijd om
van hun restjes wol en katoen, pompoenen te breien? Op
de site van pinterest of die van blij dat ik brei, zijn genoeg
voorbeelden te vinden! Op die manier kunnen wij voor de
herfstvakantie de school in herfstsfeer brengen! Voor
vragen kunt u contact opnemen met juf Irien Maran
(irienmaran.zoer@kitsprimair.nl) Alvast bedankt namens
het deco team

Punniken
Wij zijn aan het punniken geslagen in
groep 6! We maken een rupsen die zich
tegoed kunnen doen aan de door ons
gemaakte papier-maché peren. Best
lastig hoor om de techniek onder de knie
te krijgen, maar met wat hulp van Liv uit groep 8 en juf
Irien Maran, lukt het al steeds beter!
Gymnastiek van meester Jan
Op maandagochtend verzorgt meester Jan de gymlessen
in de sporthal. De kinderen genieten van alle nieuwe
spelletjes en opdrachten! Denkt u er aan op thuis even te
helpen met het afdoen/uitdoen van lastige sieraden? Want
de afspraak is: sieraden af/uit tijdens de gymles.

Groep 6
Het leesvretersproject in groep 6
Leesvreters zijn beestjes uit een grote familie van
beestjes met grote en brede bekkies, die boeken in één
hap kunnen opeten! De opzet van dit leesproject is dat
leerlingen uit groep 6, de 10 boeken lezen die voor dit
project zijn geselecteerd. De tien titels zijn aangeschaft en
de kinderen mogen de boeken bij toerbeurt mee naar
huis. Hoe meer wij samen lezen, hoe meer wij weten,
want elke week moeten wij twee vragen beantwoorden
van de Leesvreterquiz.
Doel van het project
• leesbevordering en leesplezier
• toepassen van ict-vaardigheden
• communicatieve vaardigheden; het leren formuleren van
je mening en reacties uitlokken.
Helpt u mee om thuis het lezen (voorlezen mag uiteraard
ook) te stimuleren?
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