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Belangrijke datums
19 juni bekendmaking formatie
29 juni MR vergadering
laatste schoolweek afscheid juf
Katie.
17 juli start zomervakantie 12:00

nr. 8

Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de ouder info nr 8. Met als belangrijkste informatie de
formatie voor het nieuwe schooljaar. Welke leerkracht gaat
straks welke groep les geven?

Formatie 2020-2021
Ook voor het komende schooljaar is het weer gelukt om de formatie samen te stellen
zodat elke groep weer een eigen leerkracht heeft. Er zijn wel enkele belangrijke
wijzigingen.
-Katie heeft besloten om toch met pensioen te gaan zodat zij samen met haar man
kan genieten van meer vrijheid en andere mooie dingen die op haar pad kunnen
komen. En dat allemaal gelukkig ook in een goede gezondheid.
Katie heeft meer dan 15 jaar op de KJS gewerkt en heeft zelf als kind vroeger ook op
de KJS gezeten. Dus we mogen best zeggen dat Katie een onderdeel is van de
geschiedenis van onze leuke school. We zullen haar natuurlijk erg gaan missen maar
we mogen haar nog wel vragen als we invallers nodig hebben.
Door de Coronamaatregelen is het afscheid wat moeilijker te organiseren. Katie zal
in de laatste week afscheid van school nemen en ook persoonlijk van de kinderen
van groep 6,7 en 8 die zij allemaal (ook als kleinere kinderen) in de klas heeft gehad.
Wij zullen daar nog extra over berichten. Katie zal op de vrijdag 17 juli afscheid van
het team nemen.
-Laura (Pinokkio’s) zal vanaf de zomervakantie met zwangerschapsverlof zijn. Ze is
half september uitgerekend en wij hopen natuurlijk dat haar zwangerschap verder net
zo goed verloopt als tot nu toe het geval is. Dit betekent dat Laura tot en met de
kerstvakantie niet meer op school zal zijn. De Pinokkio’s krijgen een inval-duo tot de
kerstvakantie. Iza Voesenek op de maandag en de dinsdag en Hanneke Coorens op
de woensdag donderdag en vrijdag. Wij zullen na gesprekken met hen, vragen of zij
zich in een brief aan u voor willen stellen. We zijn blij dat we de vervanging voor deze
periode goed hebben kunnen opvullen. Natuurlijk is er ook gekeken of we
gedeeltelijk een andere vaste KJS kracht aan de Pinokkio’s konden koppelen maar
dat zou uiteindelijk toch meer onrust in verschillende groepen hebben gegeven. De
beide dames worden natuurlijk wel goed begeleid door de andere leerkrachten van
de kleuterbouw.
-Madelon (Groep 3) is maar erg langzaam aan het herstellen. Wij gaan er voorlopig
in onze formatie voor de klassen niet van uit dat we Madelon een eigen klas kunnen
geven. Na de zomervakantie krijgen we meer zicht op de wijze van haar re-integratie.
Voorlopig blijft Katja Koppers groep 3 les geven, samen met Kiki. Madelon zal zich
waarschijnlijk eerst meer bezig gaan houden met kleine groepjes leerlingen.
-Loes verlaat op vrijdag de kleuters om Mees alle werkdagen in één klas te kunnen
laten vervullen. (dat was echt een wens van haar) Loes zal op vrijdag in groep 5 les
geven.

-Door het vervroegde pensioen van Katie konden we Kiki een baan aanbieden van 3
dagen op onze school en daarmee de werkdagen van Katie vervullen en ook de
vacatureruimte in groep 3 op de woensdag.
-Miriam zal de komende groep 4 als duo met Kiki gaan doen. Zo kunnen we de
ondersteuning en gesprekken wat meer verdelen en komt niet alle druk op de
schouders van één leerkracht. Kiki kent bovendien de kinderen al goed omdat zij de
huidige groep 3 al van vóór de meivakantie lesgeeft. Miriam zal de maandag in groep
6 lesgeven.
-Na de kerst is de invulling van de maandag bij de Pinokkio’s nog niet helemaal
duidelijk. Ingrid zal haar Bapo in de periode tot de kerst niet opnemen zodat zij de
ouderschapsverlof-dagen van Irma kan vervangen. Na kerst heeft zij eerst nog vrij op
de maandag en gaat Irma op maandag in de Balous. Laura gaat echter iets minder
werken en zal op maandag vrij zijn. Tot de kerstvakantie is Ingrid op maandag bij de
Balous
Zo ziet dit alles er dan in een plaatje uit.
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Zelf zal ik een master gaan volgen in Amsterdam. Daarvoor ben ik op vrijdag naar
school of aan het studeren. We gaan kijken of we vervangingsuren kunnen krijgen
welke we dan weer voor de KJS in kunnen zetten. (Het betreft een Master voor
Integraal Leiderschap en deze duurt in principe 2 jaar). Ik was het al langer van plan
en ik moet mij inmiddels ook bijscholen voor de her-registratie. Het wordt echter best
een pittige klus naast de KJS.

Verkoudheid en Corona en hoe daarmee om te gaan.
Dagelijks hebben wij op school te maken met snotterende kinderen. Natuurlijk zijn wij
daar wel aan gewend en is er in de meeste gevallen waarschijnlijk niet veel aan de
hand. U hoort hierover op dit moment ook veel in het nieuws. Toch is de situatie best
gecompliceerd. Corona is immers ook een verkoudheidsvirus.
Als een kind verkouden is (neusverkouden hoesten etc) willen wij u vragen om dat in
elk geval even een dag aan te kijken zodat u ook goed (beter) in kan schatten of het
een gewone verkoudheid is (die nu erg heerst) of dat er toch wellicht sprake kan zijn
van iets anders met alle gevolgen van dien. (Bij Corona hebben kinderen vaak ook
koorts en of keelpijn.)
Op dit moment is er op een collega-school van ons een klas voor enkele weken naar
huis gestuurd omdat 2 kinderen positief werden getest op Corona. Er is een
informatie-avond belegd door de GGD en alles staat toch even op stelten.
Afgelopen week heeft een van onze eigen leerkrachten ook ervaren hoe het is als
het niet gelijk duidelijk is of je gewoon verkouden bent of niet. De GGD gaf aan dat er
getest moest worden (ze mocht niet naar werk) en dat kon pas na 1 volle dag en
daarna duurde de uitslag ook weer ruim 2 dagen waardoor wij intern moesten kijken
hoe we de klas op moesten vangen. We mogen nog geen invallers in de school
toelaten dus we kunnen een klas alleen opvangen als het ons zelf lukt om te
schuiven. Anders zal de klas toch naar huis moeten. Is de leerkracht dus ziek, dan
zal er geen onderwijs zijn tenzij wij intern kunnen schuiven.
Ook vanwege deze reden gaan wij voorzichtig om met kinderen met een snotneus of
die ernstig hoesten.
Min of meer in tegenstelling tot de berichten vanuit de media willen wij u dus vragen
om met ons in overleg te blijven als uw kind verkouden is of erg snotterig. Wij vragen
u om daar even rustig naar te kijken en niet te snel te oordelen dat het wel mee zal
vallen. De gevolgen voor school zijn daarvoor op dit moment gewoon te groot. Het is
niet zo dat wij kinderen zullen weigeren, helemaal niet als blijkt dat u daar zelf
zorgvuldig naar gekeken hebt. Voor allergische kinderen geldt natuurlijk hetzelfde;
Geef even door aan de leerkracht dat de klacht bekend is en wat de situatie is, zodat
wij ons daar geen extra zorgen over hoeven te maken.

Algemene zaken die aandacht vragen
Trakteren mag nog steeds niet volgens de richtlijnen. Kinderen mogen geen eten
delen of spullen van huis delen (vandaar ook niet de speelgoeddag). Wij vinden het
ook een streng beleid maar willen ons toch echt zo veel mogelijk aan de richtlijnen
houden.
Afscheid van groep 8. Voor groep 8 doen we altijd een borrel en BBQ maar doordat
we niet mogen trakteren is dat nog even onduidelijk. We moeten het echter ook gaan
organiseren, want anders is daar de tijd te kort voor. Ons plan is nu om voor de
ouders van groep 8 dit keer het hele voorplein te gebruiken zodat men meer afstand
kan houden. Hoe we dat precies gaan regelen horen jullie via de Social Schools.
Er is geen musical dit schooljaar maar een spannende film en die kunnen we
waarschijnlijk in meer lokalen tegelijk bekijken zodat we ook daar de ouders kunnen
spreiden. Er zal wel een strengere regeling zijn voor het aantal bezoekers (dus geen
opa’s en oma’s en neefjes en nichtjes)

Ook gaan wij er nu vanuit dat er half juli weer verdere versoepeling in het beleid is
waardoor we wellicht makkelijker samen een drankje en hapje kunnen eten.
Einde van ons schooljaar. Ook voor ons eigen afscheid van de kinderen hopen wij
dat we in de laatste week een iets soepeler beleid kunnen voeren zodat we toch nog
een beetje een feestelijke dag met de kinderen kunnen hebben nu ook de juffen en
meesterdag niet doorging en de koningsspelen. Anders is er wel erg weinig te vieren
met elkaar.
Daarnaast willen we ook de hulp in gaan roepen van enkele ouders voor de jaarlijkse
opruim/schoonmaak bij de kleuters. Wij zullen met bestuur en collegescholen nog
overleggen of dit ook werkelijk mogelijk is, rekening houdende met de richtlijnen.

Rapporten einde schooljaar
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 ouders extra behoefte hebben aan een gesprek of
informatie. We zullen proberen de rapporten daarop aan te passen, meer uitgebreid
te zijn in de rapportage en we zullen zelf ook zeker ouders uitnodigen voor
gesprekken. Volgens de richtlijnen mogen de gesprekken nog niet op school plaats
vinden. Dat is ook om drukte te voorkomen. We willen gesprekken liever wel gewoon
op school voeren, maar dan goed spreiden. Eventueel kunnen we digitaal ook
gesprekken plannen. Het blijft spijtig dat juist het contact met de ouders nog steeds
niet op het oude niveau hersteld kan worden. Voor jullie is dat belangrijk maar voor
onze leerkrachten is dat net zo goed van groot belang.
Groep 7 geslaagd voor theorie verkeer, Gefeliciteeeeeerd!!

Je mag raden wie nou precies wie is.

KJS info nr. 9, zal half juli verschijnen.

