Leeuwarden, 5 november 2021
Geachte ouders/verzorgers van ons IKC,
Bij deze aandacht voor de actualiteiten van de afgelopen en komende weken.

Gedicht van de week voor de kinderen

Corona in de school
Afgelopen week heeft u meerdere berichten ontvangen over corona binnen onze
school.
Dit heeft mogelijk, net als bij ons team, onrust veroorzaakt en zorgen gegeven.
Hebt u vragen, maakt u zich zorgen… loop er niet mee om maar deel het met Talia of
met de leerkracht van uw zoon of dochter.
We hopen dat de piek geweest is en de rust snel terugkomt.
Op dit moment is groep 8 nog in quarantaine, we hopen de meeste kinderen
maandag weer te zien. Ook in groep 6 en in groep 5 zijn twee kinderen positief
getest.
Het gaat naar omstandigheden gelukkig goed met de betreffende kinderen.
Talia heeft continu overleg met de GGD zodat we de goede stappen kunnen zetten
om te zorgen dat de besmettingen niet verder oplopen en dat de veiligheidsbeleving
van iedereen negenjarigen niet teveel geraakt wordt.
We letten binnen de school goed op hygiëne, de kinderen wassen hun handen bij
binnenkomst en op vaste momenten gedurende de dag en er is elke dag een extra
schoonmaakronde door NIVO.
Heel belangrijk is én blijft dat we goed op onszelf en elkaar passen.
Start van de dag
Misschien was het wel even wennen om weer om 8.10 uur op school te moeten zijn.
Maar…het gaat steeds beter ☺
We willen bij deze nogmaals benadrukken dat het van belang is dat de kinderen echt
om 8.10 uur binnen zijn. Er is dan nog even tijd om de handen goed te wassen en
dan kunnen we het onderwijs starten om 8.15 uur.
Gezondheidsonderzoek GGD
De GGD doet een gezondheidsonderzoek onder kinderen van negen jaar,
geboortejaar 2012. Hiervoor hebben de betreffende ouders een uitnodiging
ontvangen van de GGD. Deze gesprekken vinden plaats op school. Donderdag 4
november zijn ze gestart. De volgende data zijn: maandag 15 november en maandag
29 november.
De gesprekken vinden dan plaats in de ruimte van de pedagogiek stagiaires. We
willen u vragen om een mondkapje te dragen wanneer u de school binnen komt en
door de gang loopt.
De pedagogiekruimte bereikt u door de ingang van de kleuters te gebruiken. Vanaf
daar wijst het zich vanzelf. Mocht u vragen hebben, of niet kunnen op de
doorgegeven datum, dan kunt u hierover contact opnemen met de GGD.
Jarig
Deze week hebben we de verjaardag gevierd van Katie, Saïdou, Helena, Fatima,
Djayden en Madina.
Katie en Helena zijn allebei vier jaar geworden en gaan nu naar de Savanne.
Allemaal van harte gefeliciteerd.

Oproep ouderraad
Er heeft zich één ouder aangemeld. Mogelijk heeft u ook overwogen om u aan
te melden? Doe dit dan gerust, u bent namelijk van harte welkom ☺
Beste ouders/verzorgers,
Namens de ouderraad een bericht richting jullie allen.
Op het moment bestaat de OR uit 5 personen en dit is vrij weinig.
Alhoewel het wel een aangenaam gezelschap is kunnen we meer input gebruiken!
Er zijn namelijk altijd onderwerpen die moeten worden besproken en het zou fijn zijn
om hier met meerdere mensen over te sparren.
Te denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningsspelen en zo zijn er meer
punten die naar voren komen in de OR.
We zoeken gemotiveerde, enthousiaste ouders/ verzorgers die in de OR willen
plaatsnemen. U kunt een mailtje sturen naar Talia (t.hager@pcboleeuwarden.nl), zij
stuurt uw aanmelding aan ons door.
Namens de OR, bedankt!
Rijke taal binnen thematisch werken
Zoals u aan het begin van dit schooljaar en ook in onze IKC gids heeft kunnen lezen
staat “rijke taal binnen thematisch werken” centraal in onze schoolontwikkeling en
professionalisering.
Wij worden hierin begeleid door Stichting Taalvorming.
Een onderdeel van onze professionalisering is het leren werken met de taalronde.
Komende maandag en vrijdag komen de begeleiders voorbeeldlessen geven in de
verschillende bouwen. De betreffende leerkrachten van de bouw zijn hierbij aanwezig
om hiervan te leren. Het vervolg hiervan is dat we gaan leren van en met elkaar. Samen
een taalronde voorbereiden, de gegeven les opnemen en samen kijken wat er goed
gaat en wat er nog verbeterd kan worden.
Waarom aandacht voor het schrijven van teksten?
Schrijven ondersteunt begripsprocessen, spelling en leidt tot creativiteit. Het biedt
zelfvertrouwen in het maatschappelijk functioneren en het is belangrijk voor de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen, omdat schrijven helpt om dingen die je bezig
houden te structureren en te verwerken. Daarnaast is het een uiterst complexe
vaardigheid, omdat je als schrijver jezelf veel vragen tegelijk stelt. Niet makkelijk dus.
Dat kan ervoor zorgen dat kinderen het plezier in schrijven kwijtraken.
Een taalronde is een manier om een schrijfopdracht goed voor te bereiden en een
manier om schrijfplezier te ontwikkelen bij kinderen. We starten voor de hele school,
groep 1 t.m. 8, met het tekenen (groep 1-3)/ schrijven (groep 3-8) vanuit de eigen
ervaring. De schrijfopdracht wordt met de kinderen goed voorbereid en door erover te
praten op verschillende manieren, is het voor de kinderen makkelijker om tot een
product te komen. Ze hebben hun ervaring aan elkaar verteld en kunnen wat ze verteld
hebben zo op papier zetten. Daarnaast zorgt het praten over de ervaringen met elkaar
voor een gezellige sfeer. We leren nieuwe dingen over elkaar, we lachen met elkaar,
we leven met elkaar mee. Op een gegeven moment tijdens de les merkt je dat het
bruist in je groep. De kinderen willen dan echt aan de slag met het op papier zetten
van hun verhaal. Gemotiveerde, blije schrijvers, daar gaan we voor!

Schoolfruit
In de periode van 15 november t/m 18 april ontvangen de kinderen weer drie dagen
schoolfruit. U ontvangt in het Nieuws van de week van 12 november meer informatie.

Voor de volwassenen
Afgelopen weken heeft groep 8 gewerkt aan het thema “Duurzame wereld”. Ze hebben
met elkaar gesproken over wat zij én wat wij samen kunnen doen om te zorgen dat
onze wereld ook een mooie plek is om te wonen voor de volgende generaties.
Zij hebben hun boodschap zichtbaar gemaakt op posters. Deze hangen nu overal door
de school.
Onderstaand gedicht sluit aan op deze boodschap.
Belofte aan de wereld
Als ik oud ben
en jij nog steeds jij
en wij
Vanaf een bergtop kijken naar de lucht
en het land
en de stand van zaken
Hoop ik dat ik de kern heb kunnen raken
Dat mijn voetafdrukken in het zand
Op het strand doordrukken tot de onderkant
Dat mijn woorden jou iets minder alleen
hebben laten voelen
En dat mijn zinnen jou herinneren aan
de dagen dat mensen elkaar weer
voor het eerst zagen voor wie ze waren
En dan hoop ik dat je
naast mijn voetafdruk
die van een ander ziet verschijnen
en nog een
en nog een
en dat al deze afdrukken dezelfde kant op gaan
en jij voortaan
in je strijd om jezelf mooier te maken
nooit meer alleen zult staan
Annemarie Lindeboom

Wij wensen jullie een fijn weekend en tot maandag 8 november!
Vriendelijke groet,
Team Dalton IKC Albertine Agnes

