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Beste ouders en verzorgers,

3 juli ouder info nr 9.

En hier is weer een extra ouder info (nr 9).

3 juli rapporten mee naar huis
7 juli Rapportgesprekken ook
avond.
laatste schoolweek afscheid juf
Marceline en juf Katie

Langzaam mogen we een beetje versoepelen met de Coronaregels. Hoe zou het straks na de zomervakantie zijn?
Verder vindt u alvast het vakantierooster van komend schooljaar.

17 juli start zomervakantie 12:00

Formatie 2020-2021(extra)
In de vorige info ben ik vergeten te vermelden dat juffrouw Marceline ons ook gaat
verlaten. Marceline heeft gekozen voor een stabiele stageplek op de
Montessorischool, wat haar zal helpen om sneller haar PABO-diploma te kunnen
halen.
De ruimte in onze formatie was beperkt en zou resulteren in werk in verschillende
klassen, wat haar afstuderen zou bemoeilijken. Natuurlijk hebben we Marceline ook
gevraagd of zij de zwangerschapsvervanging van juf Laura zou willen doen, maar dat
was voor haar niet te combineren met haar eigen gezinssituatie en ook nog de
studie.
Zodoende gaan we deze fijne collega en ook onze steun in de begeleiding van het
Levelwerk kwijt raken. We hopen haar wellicht in de toekomst weer terug te zien.
Marceline neemt op maandag 13 juli (haar laatste werkdag) afscheid van de
Pinokkio’s.
Corona versoepeling?
Vanuit de overheid worden de richtlijnen wat soepeler. Zo hoeven wij geen
anderhalve meter afstand meer van de kinderen te houden op school, wat sowieso al
moeilijk was om te doen.
Trakteren van voorverpakte traktaties in de klas is ook weer
toegestaan. We gaan nog niet de klassen rond.
Op uitnodiging mogen ouders ook weer in de school. dat is
ook nodig voor gesprekken maar ook fijn voor hulp op
school. Het halen en brengen blijft tot de zomervakantie
zoals het nu is geregeld.
Groep 8 is toch nog op kamp geweest wat wij echt als
bijzonder fijn hebben ervaren. Het is voor onze oudste
leerlingen een belangrijk moment in het laatste jaar wat
hoort bij de afsluiting van de basisschoolperiode. Door
deze versoepeling hopen we ook, als het weer het toelaat,
de afscheidsavond van groep 8 met enige aanpassingen te
kunnen organiseren.

“Feestelijke afsluitdag”
Normaal gesproken zouden er in deze laatste maanden allerlei leuke activiteiten zijn;
sportdag, kamp, pleinfeest etc. Ook zouden wij op 27 mei juffen- en meesterdag
vieren.
Helaas konden deze activiteiten niet doorgaan. Wij hebben de afgelopen maanden
op school en thuis heel hard gewerkt met zijn allen. Daarom hebben wij in het team
besloten dat we wel graag een feestje willen vieren!
Wij toveren woensdag 15 juli om tot feestelijke (afsluit)dag. Op deze dag zullen er in
elke groep leuke activiteiten worden gedaan (vergelijkbaar met juffen- en
meesterdag). Verdere informatie krijgt u van de groepsleerkracht via social schools.

Oproep: Vrienden van de KJS
De stichting Vrienden van de KJS zoekt extra geld voor zaken waarvoor de KJS
binnen haar krappe begroting zelf geen ruimte heeft. De stichting is opgericht in
2016, in eerste instantie om geld aan te trekken voor het nieuwe groene schoolplein.
Met donaties van o.a. het fonds 1818, het Rabobank wensenfonds, de Albert Heijn
Santhorst sponsoractie en het A4 fonds is het schoolplein in een aantal fases
aangepakt. Steeds als er weer extra geld was kon er weer een onderdeel
gerealiseerd worden. Daarnaast hebben we een nieuwe geluidsinstallatie aan
kunnen schaffen, die zowel geschikt is voor de maandvieringen binnen als voor
activiteiten op het plein. En de kleuters zijn blij gemaakt met iPads en alle
toebehoren.
Om de activiteiten voort te zetten zoekt de stichting twee (of meer) nieuwe
bestuursleden, die zich de komende jaren in willen zetten voor de KJS. Rob en Dirk
Jan treden na een kleine 5 jaar af omdat hun kinderen inmiddels (bijna) van school af
zijn. De kinderen van Bart zijn jonger en hij heeft aangegeven nog door te willen.
Kost het veel tijd? Nee, dat valt erg mee. Af en toe overleg, met Maarten of andere
leraren, of met het bestuur. En als er een actie is of een subsidiemogelijkheid een
aanvraag doen.
Dus, als je zin hebt om de school te steunen, of meer informatie wilt, stuur een
mailtje naar vriendenKJS@gmail.com of bel / app Dirk Jan op 06 2959 8665.
Meer info over de stichting en jaarverslagen staan ook op de website van de KJS,
onder het tabje ouders.
Hartelijke groet, Rob Heetebrij, Bart Schoneveld, Dirk Jan Brakel

Evaluatie thuisonderwijs
Door de Corona-maatregelen heeft er in korte tijd veel verandering plaatsgevonden
in ons onderwijs. Als scholengroep PROOLeiden-Leiderdorp vinden we het belangrijk
om de afgelopen periode te evalueren. Deze informatie is voor ons namelijk zeer
leerzaam en kan bijdragen aan waardevolle ontwikkelingen in ons onderwijs. We zijn
daarom benieuwd naar uw ervaringen als ouder met het onderwijs in de afgelopen
periode. Ook willen we graag weten hoe uw kind deze periode heeft ervaren.
Daarom werken wij met de Universiteit Leiden samen aan een onderzoek over het
onderwijs thuis en op school in de afgelopen periode. We zullen u aanstaande
maandag via Social Schools een brief sturen voor dit onderzoek met de link naar de
vragenlijst.
Doel van het onderzoek?
Afgelopen periode hebben de kinderen thuisonderwijs gevolgd. Scholen en gezinnen
zijn hier op verschillende manieren mee omgegaan en hebben soms andere ideeën
gekregen over hoe het onderwijs voor kinderen er het beste uit kan zien. Wij willen
graag weten wat er precies veranderd is in het onderwijs en leren van kinderen, hoe
scholen en gezinnen met het thuisonderwijs zijn omgegaan en wat de consequenties
hiervan zijn voor het onderwijs, leren en leerplezier van kinderen. Wij willen graag
leren van uw ervaringen en dit gebruiken binnen het onderwijs op onze scholen.
Daarnaast zal het ook andere scholen kunnen helpen het onderwijs wat zij bieden te
verbeteren.
Wie kunnen er deelnemen aan het onderzoek?
Alle ouders van de kinderen op onze scholen, leerlingen uit de bovenbouw (groep 6,
7 en 8) en ook leerkrachten en schoolleiding worden gevraagd om deel te nemen
aan het onderzoek.
Wat betekent deelname aan het onderzoek en hoeveel tijd kost het?
Alle ouders en kinderen die deelnemen vullen een vragenlijst van ongeveer een
kwartier in. Dit kan online worden ingevuld via een computer, tablet of telefoon.

KJS info nr. 10, zal in de laatste schoolweek verschijnen.

Graag nog uw aandacht voor de Sport en Speldag in de zomervakantie zie
onderaan deze info.

