KJS Info
4 juni 2020.

Belangrijke datums
08 juni start school 100 %
16 juni schoolfotograaf
19 juni bekendmaking formatie
29 juni MR vergadering
17 juli start zomervakantie

nr. 7

Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de ouder info nr 7. Met als belangrijkste informatie
het weer “gewoon” openen van onze school op maandag 8 juni
aanstaande.
Wij hebben er zin in en we zijn blij dat alle kinderen weer
normaal naar school kunnen voor de laatste weken van ons
schooljaar. In deze info proberen we aan te geven wat er gaat
gebeuren. Wat er wel of niet gaat veranderen en ook een stukje
planning en informatie over de voor ons liggende periode van nog
(maar) 6 weken in dit schooljaar.

School weer 100% open
Op maandag 8 juni mogen weer lesgeven aan alle kinderen van de KJS. Geen A en
B -groepen meer en geen halve klassen in de onderbouw en voor jullie thuis ook
weer de hele week de kinderen op school. De 50% start tot nu toe is soepel verlopen
en het viel ons vooral op dat de start van de school met de inloop van de kleuters iets
later elke dag erg (lekker) rustig was. Ook voor de juffen in de kleutergroepen was er
een positieve ervaring in het lesgeven aan zulke kleine groepen. Je kan ieder kind
immers echt heel veel aandacht geven en sommige van de meer stille leerlingen
bleken opeens best praatjes te hebben. Natuurlijk zouden wij allemaal graag met
kleinere klassen willen werken op school. Ook in de midden en bovenbouw. Er zijn
echt voordelen, maar de bekostiging van ons onderwijs laat dat helaas niet toe.
Brengen en halen op school (vanaf 8 juni)
De ouders mogen helaas nog steeds niet het schoolplein op (dat blijft nog even zo)
daarom vragen wij u om in de hogere groepen, uw kind zelf alleen naar school te
laten gaan (minder ouder-drukte) als u wel meekomt, kom dan alleen. Blijf buiten de
muurtjes en het hek. de kinderen hebben vaste plaatsen op het plein waar zij vóór
schooltijd en ná schooltijd verzamelen. Deze zijn behalve voor groep 5 hetzelfde als
in de 50 % periode.
Groep 1/2 Hiawatha Treintjes plein (ouders mogen indien nodig langs het hek)
Groep 1/2 Pinokkio Ronde bankje voorplein
Groep 1/2 Balou Kleuterplein achter de school (ouders mogen indien nodig de
plein-ingang helemaal links nemen)
Groep 3 Treintjes plein Bij lokaal groep 3 (de bamboe) (geen ouders!)
Groep 4 Deur Zijkant school achter kantoor meester Maarten onder de brandtrap
(geen ouders!)
Groep 5 Voorplein links van de voordeur (daar stonden ze vóór Corona al) (geen
ouders!)
Groep 6 Recht voor de school bij de boom (daar stonden ze al) (geen ouders!)
Groep 7 Bij de basket (daar stonden ze al) (Geen ouders!)
Groep 8 Op het voetbalveldje op het plein (Geen ouders!)
Het brengen en halen blijft verder tot de zomervakantie zoals het nu ook al is.
Dus de groepen 3 t/m 8 gaan met de leerkracht naar binnen om 08:25 uur.

De groepen 1/2 komen ietsje later (vanaf 08:30) en gaan met de leerkracht om 08:40
uur naar binnen.
In de middag is dat precies omgekeerd. De kleuters komen iets eerder naar buiten
om 14:20 uur en daarna komen de andere klassen om 14:30 uur naar buiten.
Dit geeft iedereen de mogelijkheid om rustiger de school in en uit te lopen. Natuurlijk
zal het in en om het plein wel twee keer zo druk zijn. Dus houdt u alstublieft een
beetje afstand en geef elkaar de ruimte.
Gymlessen
De gymlessen zijn nog niet gestart omdat we geen zaal en spullen hebben.
Meester Maarten Weeda is nog in overleg met sporthal de Does over wanneer de
zaal weer open mag. Er zijn al veel scholen die wel gestart zijn met de binnengymlessen. Dat zijn vaak scholen met een gymzaal in eigen beheer, maar omdat de
sporthal ook een zwembad heeft en veel voorzieningen is het een meer ingewikkeld
proces om de richtlijnen op de juiste manier af te stemmen. Verder zijn we nog
steeds aan het kijken wat er eventueel buiten voor andere les georganiseerd kan
worden. (hockey, voetbal, tennis)
Sportverenigingen geven wel mogelijkheden om kinderen weer lekker te laten
bewegen, maar er is vaak weer begeleiding nodig om dat te organiseren en dat is
volgens de richtlijnen nog niet toegestaan.
Studiemiddag KJS
Afgelopen woensdag hadden we een studiemiddag met het team. Er waren nog een
aantal afspraken die afgestemd moesten worden voor het komende schooljaar, zoals
het werkverdelingsplan en de werkdruk-gelden en ook het complete jaarrooster. We
hebben dat in één middag goed met elkaar weten af te stemmen. Ook de laatste
loodjes voor de formatie moesten nog besproken worden. Het is ons streven om op
19 juni de formatie aan de ouders bekend te maken.
Schoolfotograaf
Half juni (16 juni) zal de schoolfotograaf (toch nog) op school langskomen. De
fotograaf heeft strenge corona regels maar met deze regels is het toch mogelijk de
schoolfoto en groepsfoto’s te laten maken. (leerkracht zal wat verder weg staan)
Wij vonden het toch belangrijk om ook dit schooljaar een schoolfoto te kunnen
organiseren voor iedereen. In een aparte mail zullen we nog de nadere informatie
hierover sturen.
Cito toetsen
De afgelopen weken hebben jullie als ouders samen met ons het thuisonderwijs
vormgegeven. Je bent ineens naast ouder ook een juf of meester. Je motiveert, geeft
antwoord op vragen en plant wanneer er gewerkt moet worden.
Leerkrachten zaten plotseling zonder kinderen in het lokaal en moesten online les
gaan geven. Ook dat was een bijzondere ervaring. Wij denken dat we het samen
goed hebben gedaan. Het onderwijs heeft niet stil gestaan.
Om te kunnen zien waar onze kinderen nu staan nemen we binnenkort de CITO
toetsen van het leerlingvolgsysteem af.
We houden er allemaal rekening mee dat de resultaten anders zullen zijn dan
wanneer het een gewoon schooljaar zou zijn geweest. Dat is helemaal prima.
Voor ons is het belangrijk om te zien waar de kinderen nu staan. (ook in een
methode onafhankelijke toets die we landelijk kunnen vergelijken) Is er meer of
minder groei geweest? Moet er nog lesstof herhaald worden? Dit doen we om in het
nieuwe schooljaar goed aan te kunnen sluiten op de onderwijs behoefte van de
kinderen.

Rapportgesprekken
Aan het einde van het schooljaar hebben we altijd een overgangs- eind-rapport en
daarbij slechts voor een deel van de ouders gesprekken. (facultatief) Wij kunnen ons
voorstellen dat door de corona-tijd veel ouders extra behoefte hebben aan een
gesprek omdat het contact op school natuurlijk minder is geweest. Er is in de meeste
groepen wel veel video- of telefoon- contact geweest. Toch willen we u vragen niet
massaal om deze gesprekken te vragen omdat wij dat gewoon niet kunnen
organiseren. We zullen proberen wat meer uitgebreid te zijn in de rapportage en
zullen zelf zeker enkele ouders uitnodigen voor gesprekken. Volgens de richtlijnen
mogen de gesprekken nog niet op school plaats vinden. Wij zullen eventueel digitaal
gesprekken plannen en ook enkele live gesprekken. Het blijft spijtig dat juist het
contact met de ouders nog steeds niet op het oude niveau herstelt mag worden. Voor
jullie is dat belangrijk maar voor onze leerkrachten is dat net zo goed van groot
belang.
Pleinfeest KJS gaat niet door
Helaas zullen wij door de coronamaatregelen geen pleinfeest kunnen organiseren.
Ook dat is natuurlijk erg spijtig want elk jaar zo’n fijne en gezellige afsluiting met de
ouders van wederom een fijn schooljaar, is op zichzelf al een feest. Het pleinfeest
helpt altijd al een beetje om in de vakantiestemming te komen. We gaan met de OR
samen kijken of we wel op een andere manier in elk geval voor de kinderen een wat
meer feestelijke dag kunnen organiseren, misschien toch de meester en juffendag
alsnog?
TSO
Vanaf 8 juni zal de TSO op school weer door de Pedagogisch Medewerkers en
vrijwilligers van Lunchtijd worden opgepakt. Wij hebben ondertussen van Floreokids/
Lunchtijd gehoord dat er inderdaad een creditfactuur komt voor de niet geleverde
diensten. Voor zover ik dat nu kan overzien zal er 1 maand TSO niet in rekening
worden gebracht en twee keer een halve maand. Via onze TSO administratie wordt
dit verder verwerkt. NB de TSO administratie is in handen van de 4 scholen van
(voorheen) OBSG en niet in handen van Lunchtijd. Geld terugstorten is daarbij een
enorme klus, maar geld niet in rekening brengen een makkelijker oplossing. U krijgt
daar binnenkort bericht over. We verrekenen dat met het komende schooljaar. Voor
de huidige groep 8 moeten we dat natuurlijk even apart bekijken.

KJS info nr. 8, zal eind juni, begin juli verschijnen.

