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Schoolverlatersonderzoek (NIO/SEV) groep 8
Nationaal schoolontbijt
Startweek van het schoolfruit
Sinterklaas in Nederland
Studiedag - leerlingen zijn vrij

Corona-Protocol Basisonderwijs
Op 20 oktober is het nieuwe Protocol met ons gedeeld. Hieronder vindt u de
punten die voor u als ouder/verzorger van belang zijn.
● Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling én tot
volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand gehandhaafd te worden. Voor
groepsactiviteiten in de school, zoals bijv. vieringen en musicals, geldt het
dringende advies om dit te organiseren met enkel de aanwezigheid van
leerlingen en personeelsleden. Hierbij dienen de personeelsleden onderling
wel de 1,5 meter afstand te handhaven.
● Gezien de huidige ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer kritisch
af te wegen in hoeverre de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s),
vrijwilligers, stagiaires en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is.
Indien de school besluit externen toe te laten dan zal zij de
gezondheidscheck moeten hanteren en de algemeen geldende afstand- en
hygiënemaatregelen toepassen.
● Voor alle vormen van contact(en) met ouders/verzorgers geldt dat dit in
beginsel digitaal plaatsvindt. Indien in uitzonderlijke situaties wordt
besloten een oudergesprek binnen de school te voeren dan geldt:
oudergesprekken op de schoollocatie kunnen enkel plaatsvinden met het
strikt toepassen van de gezondheidscheck en de 1,5 meter afstand tussen
volwassenen.
● Als een lid (ouder/verzorger) van een gezin wordt getest en de kinderen
hebben geen klachten, mogen zij gewoon naar school. Op het moment dat
een ouder/verzorger positief blijkt te zijn moet de school direct op de
hoogte worden gesteld en de kinderen worden opgehaald. Wellicht ten
overvloede, maar uiteraard is dit dan iemand anders dan de besmette
ouder/verzorger. Wegens privacy mogen wij hier niet over communiceren
met andere ouders/verzorgers en dat doen wij dus ook niet. Mocht een kind
uit een groep corona hebben wordt dit wel
(zonder naam) gemeld aan de
ouders/verzorgers van de betreffende
groep, omdat u dan extra alert zult moeten
zijn op verschijnselen bij uw kind.
U kunt er te allen tijde vanuit gaan dat wij zeer
zorgvuldig handelen. Wij hebben regelmatig
contact met de GGD, volgen de richtlijnen van het
RIVM nauwgezet en nemen geen risico’s.

Nationaal schoolontbijt
Zoals in de kalender staat vermeld nemen wij dit jaar deel
aan het nationaal schoolontbijt. Met inachtneming van de
COVID-richtlijnen zal dit ontbijt op school gewoon mogen
doorgaan. Alles wordt goed verpakt voor de deur van de
school afgeleverd en wij zorgen ervoor dat de kinderen
gezellig kunnen ontbijten in de klas. Wij brengen het
belang van een goed ontbijtje hiermee onder de aandacht
en genieten van deze gezellige start van de dag.
Wilt u uw kind op die donderdag een (plastic) bord,
beker en bestek meegeven in een tasje?
Hoofdluis
Ook na deze vakantie hebben we door de maatregelen rondom COVID-19 geen
mogelijkheden een luizencontrole uit te kunnen voeren. Toch bemerken wij dat we
dit onderwerp weer even onder de aandacht moeten brengen. Hieronder leest u
een bijdrage van Amanda van der Zee, jeugdverpleegkundige GGD
Gelderland-Zuid.
Beestjes in je haar
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met vies of
schoon haar. Een hoofdluis gaat in het haar zitten en legt daar tot wel 6 eitjes per
dag. Voor je het weet zit heel het haar opeens vol kriebelende beestjes. En die
beestjes kunnen van het ene hoofd weer heel gemakkelijk naar een ander hoofd
wandelen. Op die manier kunnen alle vrienden en vriendinnen hoofdluis krijgen.
Maar ook vader, moeder, broertjes of zusjes. Daarom is het belangrijk de
hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen.
Hoe ziet hoofdluis eruit?
Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een sesamzaadje. Als
de hoofdluis een beetje bloed opzuigt verandert hij van kleur. Dan wordt hij
roodbruin. Neten (zo noem je de eitjes van de
hoofdluis) zien eruit als witte, grijze, of zwarte stipjes.
Ze zitten op het haar, dicht bij de haarwortel.
Hoe weet je of je hoofdluis hebt?
Als er nog maar een of twee luizen zijn, merk je meestal niks. Maar als er meer
komen, ontstaat vaak veel jeuk. Je kunt ontdekken of je kind hoofdluis heeft door
heel nauwkeurig, pluk voor pluk, het haar te controleren. Vooral dicht bij de
haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn eitjes.
Hoe krijg je hoofdluis weg?
Hoofdluis krijg je weg door het haar heel goed te kammen. Elke dag, twee weken
achter elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden dicht op elkaar staan.
De neten kam je het moeilijkste weg. Die zitten namelijk aan het haar
vastgeplakt. Maar ook die moet je allemaal wegkammen, anders komen er weer
nieuwe luizen. Als je het haar met azijn nat maakt, laten de neten los. Je kunt
shampoo of lotion tegen luis gebruiken (met het middel Dimeticon erin), maar ook
dan moet je elke dag goed kammen.

Hoofdluis heb je niet alleen
Je kunt er niets aan doen als je hoofdluis krijgt. Het is belangrijk dat de juf of
meester weet dat je kind het heeft. Zij kunnen andere ouders vragen om op
hoofdluis te letten bij hun kinderen. Ook broertjes en zusjes en vaders en
moeders moeten kijken of ze hoofdluis hebben. Ouders kunnen op school of bij de
GGD informatie krijgen waarin wordt uitgelegd hoe je hoofdluis weg krijgt. Op de
website van het RIVM is ook veel informatie te vinden over hoofdluis en de
behandeling van hoofdluis:www.rivm.nl/hoofdluis
Subsidie
Het kabinet investeert een groot bedrag voor extra ondersteuning in het onderwijs
voor leerlingen die een achterstand hebben (en dat opgelopen kunnen hebben
door/tijdens de coronacrisis). De regeling is voor diverse doeleinden in te zetten.
Vanuit school hebben we subsidie aangevraagd en deze is toegekend!
Wij bepalen zelf als school de verschillende
(groepen) leerlingen, de benodigde inhoud en vorm
van het inhaal- en ondersteuningsprogramma. Als
school moeten we desgevraagd wel kunnen
aantonen dat de omvang en invulling van het
programma perspectief biedt of heeft geboden.
We hebben ervoor gekozen om het programma
Calcularis ervan te betalen en een externe RT’er in
te zetten. Dit hebben we in samenwerking gedaan met het bureau Bright Skills.
Calcularis biedt hulp bij rekenen en wiskunde zodat je de lesstof sneller,
gemakkelijker en nauwkeuriger kunt verwerken. Dit is remediërende software.
Door de software word je begeleid tijdens het rekenen en merk je sneller je fouten
op. Calcularis kan zelfstandig gebruikt worden door de leerlingen, zowel op school
als thuis.
De externe RT’er is afgelopen dinsdag gestart en zal 7 groepjes kinderen
begeleiden in school. Deze begeleiding vindt plaats op de dinsdag- en
donderdagochtend. Mocht uw kind hier tussen zitten dan heeft u dit gehoord van
de leerkracht van uw kind. In het onderstaande stukje stelt de externe RT’er zich
even voor:
’Wat leuk dat ik bij jullie op school kom werken!
Ik ben Damayanti van der Velden van 3x3remedial teaching uit Ede. De naam 3x3
komt van een gedicht uit onderwijsland waarin ‘iedereen zijn eigen lied zingt’.
Ik geloof in de uniekheid van ieder kind: ieder kind heeft zijn eigen talenten en
zijn eigen leervoorkeuren.
Oorspronkelijk kom ik uit het Montessori (kleuter)onderwijs. Na een pauze
vanwege het opvoeden van mijn eigen 4 dochters (nu
allen tussen de 20-30 jaar oud), besloot ik zo’n 15
jaar geleden de opleiding tot remedial teacher te
volgen. Hoewel ik heel graag op scholen werk, omdat
de driehoek kind-ouder/verzorger-leerkracht daar het
makkelijkst gestalte krijgt, is er lang niet altijd plek
voor een remedial teacher op school.

Vandaar dat ik mijn eigen bedrijf heb opgezet. Kinderen komen bij mij thuis voor
individuele remedial teaching en ik werk regelmatig voor arrangementen op
scholen. Hoewel ik vroeger leren niet altijd leuk vond, ben ik nu zeer leergierig: ik
volg regelmatig cursussen en lees veel vakliteratuur.
En ik zie mijn slogan ’Omdat iedereen ánders leert…’ dagelijks bevestigd worden.
Daarom heb ik cursussen beelddenken, bewegend leren, breinonderwijs, talent
ontwikkelen, drama, en meer gevolgd en ben ik MILS (Meervoudige Intelligentie
Leerstrategieën) coach i.o.
Ik probeer de leerstof op veel verschillende manieren aan te bieden, waardoor de
kans groot is dat het kind geraakt wordt in zijn leerstijl zodat de leerstof goed bij
hem binnenkomt. Als u me op school ziet aankomen zult u me vaak zien sjouwen
met grote tassen. Ik neem namelijk altijd materialen en spelletjes mee om in te
zetten bij mijn lessen, zodat het aanschouwelijk én leuk wordt.
Ik hoop dat ik bij jullie op school ook veel kinderen kan helpen bij het wegwerken
van leerachterstanden én dat de kinderen het plezier in leren krijgen.
Als ouder zult u mij waarschijnlijk niet te spreken krijgen, maar u kunt altijd bij de
leerkracht van uw kind terecht voor vragen. En wilt u meer over mij weten, dan
kunt u op social media en mijn website terecht.”
Foto’s
Vandaag zijn er door de moeder van Sem uit groep 8, foto’s gemaakt van allerlei
situaties in en om de school. Dit zijn foto’s van lerende en
spelende kinderen, knutsels, leermiddelen etc. Deze foto’s
gebruiken wij voor de website en voor de nieuwe flyer.
Beiden zijn nog in ontwikkeling. We houden u hiervan op
de hoogte. Uiteraard zorgden we ervoor dat kinderen die
niet op de foto mogen ook daadwerkelijk niet op de foto’s
staan.
Foto’s die definitief gebruikt gaan worden, worden
bovendien eerst ter goedkeuring voorgelegd aan ouders/verzorgers van de
betreffende kinderen, zodat niemand (onaangenaam) verrast wordt.
Diploma BOUW!
Deze vier toppers hebben hard gewerkt aan het
programma BOUW. Op 2 oktober is het ze
gelukt alle toetsen te halen en heel veel
woordjes goed te lezen. Hierdoor hebben ze hun
BOUW diploma behaald en het programma
afgerond.
Gefeliciteerd!!

Uitnodigingen kinderfeestje
Om teleurstellingen te voorkomen willen wij u vriendelijk verzoeken uitnodigingen
voor kinderfeestjes niet meer te laten uitdelen op school. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Schoolfruit
In de weken van 9 november t/m 16 april krijgen de kinderen gratis drie porties
groente en fruit per week op school. Wij doen namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit
leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook heel erg leuk!
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om
de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te
halen. We zijn heel blij met het mooie aantal ouders
dat zich heeft aangemeld om fruit/groente te snijden
en te verdelen. Volgende week ontvangen die ouders
een mail met daarin de benodigde informatie en de
planning. Alvast bedankt voor jullie medewerking en
inzet!
De leerlingenraad stelt zich voor
Bart
Hoi ik ben Bart. Ik zit in groep 5 en ik ben 8 jaar. Ik vind het belangrijk dat als
dingen veranderen dat ze goed veranderen. En dan denk ik goed mee.
Gwen
Hoi ik ben Gwen van Blijderveen. Ik ben 11 jaar oud, ik zit in groep 8 en ik heb 2
jongere broertjes. Kris zit in groep 6 en Tries in groep 5. Ik zit sinds kort in de
leerlingenraad, omdat ik het leuk vind om de school te helpen verbeteren. Hebben
jullie tips voor de school horen wij dat graag.
Collin
Ik ben Collin ter Wielen en ik zit in
groep 8. Ik woon in Lienden met
mijn ouders en zusje. Mijn hobby’s
zijn voetballen en hiphop dansen. Ik
ben blij dat ik in de leerlingenraad
zit.
Jochem
Hoi, ik ben Jochem. Ik zit in groep 6
en ik ben 9 jaar. Ik zit op judo en
voetbal.
Roos
Hoi, ik ben Roos Hoekstra. Ik ben 8 jaar, ik hou van tekenen en muziek. Mijn
lievelingseten is sushi en mijn lievelingsdieren zijn een kat en een hond.
Maud
Hallo allemaal, ik ben Maud Spelbos. Ik ben gekozen voor de leerlingenraad en
daar ben ik heel blij mee. Ik zit in groep 7 bij meester Robin in de gemengde klas
6/7. Het helpen van de school vind ik belangrijk en leuk en daarom zet ik mij
graag in om dat ook te doen. Zelf ben ik creatief, ik hou van groot denken en ik
steek graag mijn handen uit de mouwen. Samen met de andere leerlingen in de
raad gaan we ons best doen om er iets moois van te maken. Ik hoop dat jullie blij
zijn met mij in de leerlingenraad en ga mijn best doen! Groetjes Maud.

Wedstrijd - Doe je mee?
Hoi allemaal! Ik ben Gwen van Blijderveen. U ontvangt dus steeds een nieuwsbrief
van juf Linda maar we hebben nog geen leuke naam voor de nieuwsbrief. Daarom
heeft de leerlingenraad een wedstrijd verzonnen voor de naam van de
nieuwsbrief! Op school gaan we versierde dozen neerzetten. Hoe werkt het?
1. Verzin een leuke naam voor de nieuwsbrief en zet
het op een papiertje.
2. Lever hem in bij de doos.
3. De leerlingenraad gaat kijken naar alle leuke namen
die jullie hebben ingeleverd en dan gaan we
besluiten welke naam we de nieuwsbrief gaan
geven.
4. Wij gaan bekend maken welke naam heeft
gewonnen.
Zo werkt het! Geen enkele naam is stom dus doe mee als het je leuk lijkt.
Groetjes namens de leerlingenraad, Gwen van Blijderveen
Tot slot
Het is een rare tijd. Op de Sterappel loopt allemaal nog goed en blijven we erg
voorzichtig. We hopen oprecht dat het zo voorspoedig blijft verlopen. We doen ons
uiterste best en meer dan dat kunnen wij niet doen.
We hopen u middels deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht.
Mocht u desondanks nog vragen/opmerkingen hebben? Bel gerust of stuur een
mailtje. Alvast een heel goed weekend gewenst en pas goed op uzelf en elkaar!
Met een hartelijke groet namens het team,
Linda Beaupain.

