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Belangrijke datums
3 december viering Sinterklaas op
school.
8,9 en 13 december
adviesgesprekken groep 8.
16 december aangepaste
kerstcarousel
22 december kerstviering
(middag)
24 december 12:00 uur vrij
Kerstvakantie
25 december t/m 09 januari
kerstvakantie
12 januari hoofdluiscontrole??
4 februari studiedag (alle
kinderen vrij)
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Beste ouders,
Natuurlijk staat deze info ook een
beetje in het teken van het
terugdraaien van veel maatregelen
waardoor ons onderwijs wederom
onder druk staat. We zijn natuurlijk
blij dat we open mochten blijven en
dat kinderen nog “gewoon” naar
school mogen blijven komen maar
gewoon is het niet. Onze Sint
moesten wij anders vieren dan we
willen. Onze kerst zal er ook
anders uitzien en fijn dat het
door kan gaan maar toch allemaal
met veel extra moeite en zorg omgeven.
Ook de ouders staan wederom meer op afstand. Iets wat
niet passend is bij onze school. We zijn blij met de enorme
hulp en inzet van de Ouder Raad maar ook teleurgesteld in
het feit dat we jullie niet echt tot de school toe kunnen
laten. Ouders geven ook aan dat ze de ouderinfo avond
hebben gemist. Dat was ook voor ons een gemis. Hij was er
wel maar we moesten het online organiseren. Bovendien
was het veel extra werk om filmpjes en Powerpoints te
maken en die te delen. Alles voelt een beetje dubbel.
We zien ook een hogere mate van zieke kinderen. In elke
groep zijn momenteel wel kinderen thuis door verkoudheid
of door Corona besmettingen bij henzelf of hun omgeving.
Wij vragen jullie om nog even geduld en begrip. Samen
komen wij vast goed door deze situatie heen al duurt het
voor ons gevoel allemaal wel te lang.

Ouders in de school
Ouders mogen nu weer niet de school bezoeken. Als u om welke reden dan ook wel
even naar binnen moet, vragen wij u om een mondkapje te dragen. In de meeste
gevallen zullen wij oudergesprekken online moeten organiseren. Soms is het beter
om dat gewoon op school te doen als de aard van het gesprek daarom vraagt. De
leerkracht zal u dan apart uitnodigen. Bijvoorbeeld het gesprek voor nieuwe
kleuters die komen wennen dat doen wij liever niet online maar op school zodat u
gelijk de omgeving waar uw kind gaat komen erbij kan betrekken.

Verkouden of Corona
Afgelopen week hebben wij door een snelle toename van positieve testen in groep
8, moeten besluiten om groep 8 in quarantaine te laten gaan. Ook voor de GGD
bleek dit een lastige kwestie. We blijven in contact met de GGD over wat de beste
aanpak per geval zal zijn. Onze school heeft tot nu toe maar weinig gevallen van

quarantaine mee hoeven maken. Dit zal ook komen doordat we er met elkaar
voorzichtig mee omgaan. Samen komen we er wel uit.
Het snottebellenbeleid is aangepast waardoor kinderen nu langer thuis zitten als ze
alleen verkouden zijn. Dat is vervelend maar helpt wel mee om te voorkomen dat
hele groepen thuis komen te zitten. Bij verkoudheid wordt u gevraagd uw kind
thuis te houden en eerst te testen. Normaal mag een kind dan als de klachten
voorbij zijn weer naar school. Sommige kinderen zijn echter chronisch verkouden
in de winterperiode. Deze kinderen mogen met een negatieve test wel weer naar
school maar zullen vaker getest moeten worden.
We willen u vragen om bij twijfel altijd kinderen thuis te houden en te laten
testen. Zo blijft het contact via de GGD van goede kwaliteit en kunnen zij gericht
adviseren en houden wij enige grip op het voorkomen van een groter spreading
event.
In de komende week/weken zal de school voor de kinderen van de bovenbouw
zelftest-setjes ontvangen. Deze zullen we via school uitdelen. Het twee keer per
week zelftesten van bovenbouw leerlingen is een richtlijn en advies van de
overheid. U bent niet verplicht dit te doen. Als u echter zorgen of twijfel heeft
over de gezondheid van uw kind is het handig om deze setjes in huis te hebben.
Thuiswerken
Als er enkele kinderen thuiszitten door verkoudheid of door Corona is het voor ons
niet mogelijk om online thuisonderwijs te geven. Dit heeft een te grote impact op
de flexibiliteit van ons lesgeven aan de hele groep die nog op school zit. Wel
zorgen we zo veel mogelijk voor een thuiswerk-pakket. Dit is overigens ook volgens
de richtlijnen van het corona-team (de samenwerkende besturen en leerplicht en
de GGD). Dit alles kost erg veel extra organisatie en kopieerwerk en klaarleggen
voor de leerkracht. Wij hopen daarbij op uw begrip en meedenken. Leerkrachten
krijgen nu regelmatig ’s avonds nog extra vragen van ouders. Ik wil u middels deze
brief vragen om dat vooral niet te doen en eventuele vragen tussen 14:00 en 16:30
uur te stellen zodat de leerkracht zich bezig kan houden met de groep maar ook ’s
avonds even tijd heeft om gewoon thuis te zijn.
Als een hele groep (en leerkracht) thuis komt te zitten proberen wij natuurlijk wel
zo snel mogelijk een online lesprogramma op te starten.

Ouder tevredenheidsonderzoek
Het waarborgen en verbeteren van ons onderwijs is
voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de
kwaliteit verbeterd kan worden, is ook uw mening voor
ons van belang. Om u in de gelegenheid te stellen ons
te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze
school én op welke punten verbetering plaats zou kunnen vinden, hebben wij
besloten een oudertevredenheidsonderzoek te doen. In april mei doen wij een
vergelijkbaar onderzoek bij de leerlingen en bij het team en deze cyclus zullen we
vanaf nu blijven herhalen. (Het ene schooljaar de ouders, het andere schooljaar
team en leerlingen.)
Het onderzoek werd uitgevoerd door “Scholen met Succes”. Zij nemen op zo’n
2500 basisscholen in Nederland ouderpeilingen af. Op deze manier kunnen de
resultaten vergeleken worden met een landelijk gemiddelde. Deelname aan het
onderzoek is absoluut anoniem. In de rapportage zijn antwoorden van individuen
niet te herleiden.

Het afnemen van dit eerste onderzoek liep niet zonder problemen. Veel ouders
kregen geen link naar de vragenlijst en daardoor was de respons erg laag. In eerste
instantie 14 ouders. Later hebben we een herhaalde oproep gedaan en konden
meer ouders de vragenlijst bereiken. Totale respons was toen 45 ouders. Na nog
een open link via Social school liep het een stuk beter en hebben totaal meer dan
70 ouders de vragenlijst ingevuld. Ook zijn er 60 ouders gestart maar hebben de
lijst niet afgemaakt en daardoor kunnen we deze gegevens niet meenemen in de
resultaten. Dat is dan weer jammer.
Volgende week zullen Gert-Jan en ik de resultaten eerst bespreken met Scholen
met Succes. In de volgende info zullen we een terugkoppeling van deze resultaten
geven als dat haalbaar is qua tijd.

Sinterklaas
Afgelopen week zijn er prachtige
surprises op school gebracht door de
bovenbouw groepen. Deze surprises
zijn enkele dagen tentoongesteld in
de aula. Afgelopen vrijdag hebben de
kinderen met elkaar het
Sinterklaasfeest op school gevierd. In
de aula beneden was de
goedheiligman aanwezig om daar met gepaste afstand alle kinderen van de
onderbouw te ontmoeten. Sint en zijn twee Pieten hebben daarna ook nog even
een bezoek aan de bovenbouw gebracht. Al die tijd zat onze groep 8 in quarantaine
wat natuurlijk echt een beetje verdrietig is. Zij zullen hun Sintfeest komende week
nog vieren en hebben vrijdag een leuke online Sinterklaas activiteit gedaan.

Kerstmis
De komende weken staan in het teken van de kerst. De school zal met wat minder
hulp versierd worden en iedereen kijkt uit naar de kerstviering maar ook dit
schooljaar zal dat een iets andere vorm zijn dan we van de KJS gewend zijn. De
ouderraad heeft wel alweer de mooie kerstboog op het plein gemaakt. Ons
kerstdiner zal echter vervangen worden door een High Tea. En zal meer naar de
middag verplaatsen. Vooraf hopen we wel met groepen op het plein samen te
kunnen zingen omdat dit wederom niet mogelijk is in de school.
Verdere informatie voor kerst zal u via de groepen bereiken en via Social Schools.

Marjon 25 jaar in het onderwijs
Afgelopen week was juf Marjon even het middelpunt van onze aandacht want zij
was op 21 november 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Altijd goed om een reden
te hebben voor een mooi feestje en dit is natuurlijk een hele prestatie. Op vrijdag
26 november hebben we dat met het hele team KJS gevierd. Marjon is in Assen
begonnen aan haar onderwijscarrière maar ondertussen al ruim 20 jaar werkzaam
in Leiderdorp

Acacialaan
De gemeente wil graag de Acacialaan (omgeving) opnieuw gaan inrichten. Voor de
wijk is daar reeds een informatie-avond voor georganiseerd. Ook de scholen zijn
benaderd door de gemeente. Graag horen zij van ons hoe de verkeersstromen voor
school lopen en waar dan het beste een oversteek of een wegversmalling
gerealiseerd zou kunnen worden. Fijn dat de gemeente ons betrekt in het vormen
van plannen. We zijn wel een beetje bang wat deze herinrichting met de
bereikbaarheid van onze school zal doen. En hoe lang zal dat gaan duren? Feit is nu
echter dat er op deze weg te hard gereden wordt en dat oversteken soms best
lastig of zelfs gevaarlijk is, dus goed dat daar iets aan gaat gebeuren.
Op dit moment maakt meester Gert-Jan een rondje langs alle groepen waarbij hij
met kaarten en tekeningen de looproutes naar school samen met de kinderen
verkent en intekent. We zullen deze gegevens binnenkort aan de gemeente
overhandigen.
Verkeer rond de school. Over het algemeen is het zo dat de verkeerssituatie rond
onze school best veilig voelt. De Kom van Aaiweg is een straat waar je eigenlijk
alleen maar stapvoets kunt rijden. Toch merken wij hier ook dat het op drukke
momenten gevaarlijk kan zijn. Kinderen steken dan opeens over tussen de auto’s
en de wegen rond school blijken dan onoverzichtelijk.
Graag vragen wij u om
liefst zonder auto naar school te komen en als u wel
met de auto bent om dan voorzichtig te zijn rond onze
school. Samen houden wij het verkeer overzichtelijk
en zorgen wij er zo voor dat kinderen veilig naar en
van school kunnen.
Parkeert u dan alleen op plaatsen waar het kan en
hoort. Deze plaatsen zijn beperkt dus het kan
betekenen dat u iets verder zal moeten lopen.

Verkeer
Om onze leerlingen veilig naar huis en naar school te
laten fietsen hebben we weer een jaarlijkse
verkeersinspectie van de fietsen gedaan.
(Verlichting, remmen etc.) Dit keer samen met de

lokale fietsenmaker. Alle leerlingen liepen met hun fiets door de school (want het
was verschrikkelijk slecht weer) en kregen ter plekke te horen wat er eventueel
moest gebeuren, of dat de fiets al helemaal OK was. (Sticker erop)

Oproep Ouderraad (herhaling)
De OR is een groep enthousiaste ouders, die helpt om de verschillende festiviteiten
op school te organiseren. Denk aan Sinterklaas, Kerst en het pleinfeest, altijd een
spetterend eind van het schooljaar. Afgelopen jaar was alles anders, maar
desalniettemin hebben we – samen met de leerkrachten – toch weer heel wat leuke
feestjes weten te realiseren voor de kinderen, zij het in aangepaste vorm.
Dit jaar hopen we al die leuke momenten weer wat uitgebreider te kunnen vieren.
Daarvoor zouden we nog wel wat extra ouders kunnen gebruiken.
Dus hou je van een feestje (organiseren) en gezelligheid, neem contact met ons op:
Anouk Snik, anouk_snik@hotmail.com) (voorzitter), 06-41814426
Jen Kurstjens, cma.kurstjens@gmail.com (secretaris).
De OR komt enkele keren per jaar samen voor overleg, de data voor de
vergaderingen zullen we ook in de agenda op Social Schools zetten.
Hartelijke groeten van de Ouderraad
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