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Nieuwsbulletin
Oktober

Wist u dat:
…. De kinderboekenweek van start is gegaan op woensdag 30 september en dat deze zal duren tot zondag 11 okt.
…. We op dinsdag 6 oktober hier extra aandacht zullen besteden met een leuke ontdekkingstocht door de school.
…. Op maandag 12 oktober de schoolfotograaf komt.
Welkom
Deze maand komt Jacen Koenen bij leerplein 1 in het 1e leerjaar. Wij wensen hem een
leuke tijd bij ons op ’t Kendelke

Schoolfotograaf
Op maandag 12 oktober komt de schoolfotograaf weer bij ons op ’t Kendelke.
We hebben dit jaar gekozen voor een nieuwe fotograaf, die de kinderen op een heel
andere manier zal portretteren. Er worden individuele, familie-, en groepsfoto’s
gemaakt. Bovendien wordt er voor groep 8 een speciale schoolverlatersfoto gemaakt.
Ouders kunnen de foto’s die ze willen hebben rechtstreeks bij de fotograaf bestellen;
ze krijgen er een speciale code voor. We zien de kinderen maandag de 12e dan ook
graag op hun paasbest, in fleurige kleding op school verschijnen.
Spaaractie voor schoolbiebboeken
Beste ouders/verzorgers,
Ook dit jaar is er weer een spaaractie van Bruna rondom de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek heeft dit jaar
het thema “En toen” en zal plaatsvinden van 30 september t/m 11 oktober. Deze Kinderboekenweek wordt ook dit
jaar weer extra leuk met de schoolbiebactie van Bruna: ‘Sparen voor schoolbieb-boeken”.
Wat houdt de actie in? Als ouders/ verzorgers kunt u een bijdrage leveren om op een fantastische manier de
schoolbibliotheek uit te breiden. We kunnen namelijk sparen voor gratis kinderboeken!
Hoe werkt “Sparen voor je schoolbieb”? Ouders/ verzorgers kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij
een Bruna-winkel en leveren de kassabon in op school. Dit kan bij de leerkracht van je/jullie kind. Dit kan van 30
september t/m 11 oktober. Wij verzamelen alle kassabonnen en dan kunnen we deze inleveren voor een
waardebon. Met deze waardebon kunnen we dan nieuwe boeken voor de schoolbieb kopen.
Dus mocht u ons willen helpen met deze leuke spaaractie, dan zien wij de
kassabonnetjes graag tegemoet.
Alvast bedankt.
Groetjes
Team van ’t Kendelke
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Voorstelrondje leerplein 1 en 2
Leerplein 1
Op leerplein 1 (de onderbouw) hebben we de afgelopen weken hard gewerkt aan de hand van thema "beestenboel".
De kinderen hebben buiten gezocht naar diertjes, deze bestudeerd en nagetekend. Daarna hebben ze dieren uit de
dierentuin opgezocht in boeken en deze ook nagetekend. Omdat de kinderboekenweek het thema "en toen..."
heeft, gaan we nu verder met de dinosaurussen. Sommige kinderen hebben al een vulkaan geschilderd, waar straks
dino's op geplakt mogen worden. Andere kinderen zijn al bezig geweest met het knutselen of prikken van dino's of
mammoeten. Deze kunnen dan straks op de vulkaan geplakt worden.
Daarnaast werken we iedere dag aan het oefenen van de voorwaarden om te leren lezen, of zijn kinderen bezig met
"echt" leren lezen. Bij taal/lezen is het leerplein verdeeld in 5 niveaus. Kinderen uit het eerste niveau, krijgen
opdrachten aangeboden die gericht zijn op het ontwikkelen van hun zelfstandigheid. Kinderen in het tweede niveau
krijgen opdrachten aangeboden ter voorbereiding op het leesproces. Kinderen in het derde niveau leren lezen en
schrijven. Het tempo waarin ze dit leren is verschillend. Daarnaast worden er nog 2 extra niveaus aangeboden:
Kinderen die extra aandacht nodig hebben voor hun leesproces, worden begeleid in een klein groepje. Kinderen die
juist verder gevorderd zijn in hun leesproces, krijgen op een hoger niveau opdrachten aangeboden.
We zien dat de kinderen al helemaal gewend zijn op het leerplein. De groepen waarin de kinderen werken wisselen
gedurende de dag regelmatig. Voor begrijpend luisteren zijn de groepen anders dan bijvoorbeeld voor "rekenen".
Bij gym zijn de groepen weer anders en werken aan het thema doen we met zijn allen.
Heel veel groetjes van alle leerkrachten en kinderen van leerplein 1!
Welkom in leerplein 2!
In leerplein 2 zitten 37 leerlingen uit de middenbouw. Meester Harrie, Juf Nicole en Juf Tineke zijn verantwoordelijk
voor deze groep. Elke dag staan er twee leerkrachten voor de klas en proberen we de kinderen op hun eigen niveau
te begeleiden.
We starten de dag altijd samen in ons “basislokaal” daarna gaan de kinderen in verschillende groepen aan de slag.
Aan het einde van de dag sluiten we ook weer gezamenlijk af. Soms wordt de groep per leerjaar verdeeld, soms
worden de leerjaren door elkaar gemixt en sommige vakken doen we met het hele leerplein samen. Zodat kinderen
van en met elkaar kunnen leren.
Rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen staan bijna dagelijks op de planning. Daarnaast werken we thematisch
aan de vakken rondom wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. Een thema duurt ongeveer 8 weken.
In leerplein 2 vinden wij het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontwikkelen. Dat kinderen en
leerkrachten zich prettig en fijn voelen en met plezier naar school komen. Elke dag geven de kinderen door middel
van smileys op het whiteboard aan hoe ze zich voelen, om op deze manier samen in gesprek te gaan over hoe
iedereen zich voelt.
Groetjes alle leerlingen en leerkrachten van leerplein
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INGEKOMEN STUKKEN
Ventilatie scholen: ingekomen brief van bestuur van Stichting Lijn83 po
Via deze brief willen we ouders en verzorgers informeren over de ventilatie op de scholen van Lijn 83. Alle
berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan. Dit begrijpen
we. Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken.
Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via aerosolen een relevante
rol speelt bij de verspreiding van het virus. Er is geen onderzoek waaruit dit blijkt. Er zijn dus voor RIVM onvoldoende
aanwijzingen om aanvullende maatregelen te adviseren ter voorkoming van aerogene transmissie. Er wordt
aangeraden de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor
scholen.
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht van
luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie (luchtverversing) helpt om de
overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat niet ventileren leidt tot
overdracht van COVID-19.
Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen
voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht
gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere
geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS)
opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen.
Lijn 83 heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van al haar scholen.
De ventilatie voldoet op verschillende scholen niet. Samen met de gemeente kijken we naar de aanpassingen die in
het schoolgebouw gedaan moeten worden om de ventilatie te verbeteren. We kijken daarbij ook naar welk
schoolgebouw de meeste prioriteit heeft. In de tussentijd lossen we dit voor onze scholen op door het toepassen van
verschillende maatregelen uit de Handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op
scholen (zie weeropschool.nl/ventilatie). Daarnaast houden we rekening met de extra richtlijnen voor het
coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de
ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.
We verwachten u op korte termijn te kunnen informeren over de uitkomsten per school, eventuele vervolgstappen
en de voortgang hiervan.
Heeft u nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen uw school? Neem dan contact op met de directeur van uw
school.
Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS publiceert 1 oktober een lijst met veelgestelde vragen
over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die u kunt vinden op
weeropschool.nl/ventilatie.
Met vriendelijke groet, Stichting Lijn 83
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Nieuws vanuit de MR
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
In dit Briefke een berichtje van de medezeggenschapsraad (MR). Op dit moment bestaat de MR uit 2 leerkrachten en
2 ouders.
Omdat de samenstelling iets veranderd is, leek het ons een goed idee om ons even voor te stellen. Berty Schreurs
(ouder Martijn, groep 8) en Reinier Tan (ouder Ryan, groep 6) zijn de afgevaardigden van de ouders. Daarnaast zitten
vanuit het team Marloes Broeren en Tineke Willems in de MR.
Marloes zit er al een aantal jaren in en dit jaar is Tineke als nieuw lid toegetreden. Berty zal eind dit jaar afscheid
nemen van de MR, wat wil zeggen dat er een vacature vrijkomt. Over deze vacature volgt in de komende maanden
extra informatie. Dus mocht u het leuk vinden om plaats te nemen in de MR houd dan de nieuwsbrief goed in de
gaten.
Maar wat doet de MR nou eigenlijk zoal?
De medezeggenschapsraad is een adviescommissie die inspraak heeft op school. In deze raad zitten ouders en
leerkrachten die meedenken over het beleid van de school en hierover een advies of instemming uitbrengen. De MR
overlegt ongeveer 6x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR kan ouders, personeelsleden of het
schoolbestuur uitnodigen om een vergadering bij te wonen. De notulen van de MR worden in de boekenkast van het
ouderportaal geplaatst.
Groeten,
De medezeggenschapsraad
(Marloes, Berty, Reinier en Tineke)
Muziekles voor kinderen vanaf groep 4
Net zoals verleden jaar vinden wij het fijn om te kunnen vertellen dat wij weer gaan starten met muzieklessen voor
de kinderen vanaf groep 4. Elke woensdagmiddag wordt er van 14.15 een half uur muziekles gegeven op basisschool
’t Kendelke. (Bij meer aanmeldingen zijn er twee groepen) De eerste les is op woensdag 7 oktober. Wat gaan we
allemaal leren in het eerste jaar muziekles? Noten leren lezen, ritmes leren door middel van klappen en
drumstokken, samen spelen en ook goed luisteren naar elkaar, liedjes leren spelen met begeleiding, leren tellen. En
dat ook nog eens allemaal tegelijk. Het samenspel en het plezier daarin staan voorop. We doen mee aan
uitvoeringen en aan het eind van het schooljaar hebben alle leerlingen een muziek examen. Kosten hiervoor zijn €
125,- met inbegrip van een blokfluit en een lesboek die de kinderen mogen houden.
De eerste twee lessen zijn gratis zodat je kunt kijken of het iets voor je is. Mocht je
dan door willen gaan dan krijg je een inschrijfformulier toegezonden.
Aanmelden voor de gratis proeflessen of voor het stellen van vragen kan bij
Angelique Bindels, tel. 0485441419, mail angeliquebindels@home.nl
Met vriendelijke groet, Angelique Bindels namens fanfare drumband Eendracht uit
Siebengewald
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