April 2021

Beste ouders, verzorgers,
Het liefst willen we na deze drukke periode met Cito toetsen, rapporten, Voortgezet onderwijs keuzes maken, etc
ons voorbereiden op leuke activiteiten in de maand april. Door de Corona maatregelen lukt dit nog niet voor
buitenschoolse activiteiten of ouders in de school ontvangen.
Wel gaan we met de leerlingen een nieuwe Wereld – oriëntatie methode uitproberen. Deze methode heeft
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek en leesvormen geïntegreerd en werkt ter keuze thematisch of per
vak. Wij gaan in de maand april thematisch aan de slag met het thema: Ruimtevaart. We doen dit met de groepen 1
– 8. We blijven daarvoor wel op de grond, maar gaan onderzoeken met de kinderen wat de ruimte direct om ons
heen en op verdere afstand met de wereld doet. De kinderen gaan daarbij leren hoe de mensen door de eeuwen
heen de aarde gezien hebben. Daarbij was het ooit een platte pannenkoek en kunnen we nu van afstand de wereld
als een bol zien. Er zijn werelddelen, met daarop planten, mensen en beroepen. De methode, waar we mee gaan
werken heeft de naam ‘Blink geïntegreerd’. De kinderen kennen deze methode, omdat ze in deze methode ‘Blink’
ook al met ‘Groove me’ werken om door de hele basisschool Engels te leren.
Daarnaast is deze methode ook sterk bezig om de leerlingen beter begrijpend en technisch lezen te leren. Dus
bereiken we, door deze methode uit te proberen, meerdere doelen en vakgebieden.
Ons doel is natuurlijk: Steeds beter onderwijs geven met meer plezier en resultaat voor de leerlingen.
Deze methode Blink is sterk in de thematisch aanpak. We geven nu geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en
techniek als gescheiden vakken. Vanaf schooljaar 2021 – 2022 brengen we deze vakken dus samengevoegd. In de
periode mei / juni gaan we een tweede methode hiervoor op proef gebruiken met de naam ‘Faqta’. Beide methoden
zijn opgebouwd met digitale lessen, werkboeken en onderzoeksvragen voor de kinderen. Boeiend!

Bijbelse verhalen
Er is één ding dat je heel zeker weet: Het wordt altijd licht. Dat blijkt ook uit de verhalen van deze periode. Zelfs na
de donkerste nacht maakt God een nieuw begin.
Week 12 (22/03 - 26/03) Ik doe het goed, toch? Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1-23. Twee mensen gaan bidden: de
één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die tweede wordt gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze
week horen we ook over de intocht in Jeruzalem en het begin van het lijdensverhaal.
Week 13 (29/03 - 02/04) Open je ogen. Lucas 23 en 24: 1-35 Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus
sterft. Hij wordt begraven in een graf met een steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op
Paasmorgen overwint het leven. Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’
Week 14: 5 t/m 9 april 2021
Het besluit van koning Cyrus, Ezra 1:1-11, Offers en fundamenten, Ezra 3:1-13, Tegenstanders, Ezra 4:1-24
Week 15: 12 t/m 16 april 2021
Mag dit wel?, Ezra 5:1 - 6:12, De tempel is klaar, Ezra 6:13-22, Nehemia gaat naar Jeruzalem, Nehemia 1:1 - 2:10
Week 16: 19 t/m 23 april 2021
God zal ons helpen, Nehemia 2:11-20, Bouwen en opletten, Nehemia 3-4, Ezra heeft een bijzonder boek, Nehemia
8:1-12
Week 17: 26 t/m 30 april 2021: Hooglied

Ouderraad
Op 23 maart jl. werd door de Ouderraad deels online en deels op school vergaderd. Door coronamaatregelen zijn er
dit jaar geen versierde wagen of andere activiteiten. Wel wordt er nog gekeken naar mogelijkheden voor een
(alternatieve) schoolreis. Ook wordt er wel een bezoek ingepland van de schoolfotograaf, die groepsfoto’s en
individuele foto’s zal maken. Vanwege coronabeperkingen is de aanwezigheid van ouders voor foto’s met broertjes
en zusjes niet mogelijk. De kinderen gaan aan het werk voor een afscheidsgeschenk t.b.v. de overblijfmoeders. Op 1
april is er vanwege Pasen voor de kinderen zelf een gezellige lunch.
In de bijlage is de jaarlijkse brief van de ouderraad betreffende de ouderbijdrage opgenomen. Dit schooljaar zijn er
geen bedragen voor de schoolreizen of kamp in verwerkt. Indien schoolreizen en dergelijke weer mogelijk worden
informeren wij u hier op een later moment over.

Invalproblemen
We hebben door ziekte in groep 7 en 8 vijf weken gebruik mogen maken van een invaller via de invalpool, waar wij
bij aangesloten zijn. Het bleek in de afgelopen weken voor de andere scholen van onze stichting heel lastig en op
sommige dagen zelfs onmogelijk om een invaller te krijgen. Daarbij werden leerlingen door heel Nederland, maar
ook in onze omgeving naar huis gestuurd. Wij hadden geluk dat we deze 5 weken de leerlingen van groep 7 en 8 niet
naar huis hoefden te sturen. Ook collega’s van de Prins Johan Frisoschool hebben meerdere dagen extra gewerkt om
inval problemen in groep 7 en 8 op te lossen. Mooi dat het opgelost kon worden. Maar dat zal in de toekomst niet
altijd meer lukken. We zullen jullie als ouders dan via Parro informeren. Daaraan voorafgaand proberen we natuurlijk
eerst op allerlei wijzen een noodscenario te bedenken, zodat kinderen niet naar huis gestuurd hoeven te worden of
dat er een vorm van noodopvang achter de hand is. Door Corona maatregelen is het echter niet zo dat we klassen
zomaar mogen samenvoegen. De reden is dat we bij een positief besmette leerling of leerkracht de hele klas naar
huis moeten sturen. Als we dus klassen gaan samenvoegen bij ziekte, waarbij geen invaller beschikbaar is, zouden we
nog meer klassen bij een positieve besmetting naar huis moeten sturen.
Om deze besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden werken we ook nog steeds met gescheiden pauzes. Dit
bevalt de leerlingen ook wel goed, want er is voor sommige spelletjes meer ruimte. Bijvoorbeeld in de pannakooi kan
er door meer groepen gevoetbald worden.

Paasviering: Op donderdag 1 april willen we met de leerlingen in hun eigen lokaal Pasen vieren. We nemen
op deze dag ook even extra tijd voor de lunch. De kinderen mogen hun eigen lunch van huis meenemen,
zoals gebruikelijk. Maar de ouderraad en schoolteam zorgen ervoor dat er voor elke leerling een extra
gekookt ei en een matses beschikbaar is. Ook maken de leerlingen een eigen place-mat

Agenda:

2 tot en met 5 april: Goede vrijdag en Pasen. Leerlingen zijn vrij
27 april: Koningsdag. Leerlingen zijn vrij
1 tot en met 16 mei: Mei vakantie.

