december 2020

Beste ouders,
Voor u staat de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2020. De altijd feestelijke, maar ook
spannende maand december staat op het punt van beginnen. Vol verwachting klopt ons hart! We
hopen er, ondanks alle bekende beperkingen, samen met de kinderen, een sfeervolle periode van te
maken.
Corona-nieuws.
Aan het begin van de week informeerden we u over een besmetting bij één van de teamleden.
Gelukkig is de juf aan de beterende hand. Ook met Jacqueline en juf Nicole gaat het de goede kant
uit, alhoewel het herstel langzaam gaat. We vragen u dringend een melding te doen bij school als
binnen uw gezin een positieve besmetting geconstateerd is.
De zorgen over het aantal besmettingen nemen toe. Bij u maar zeker ook bij ons. Alert zijn en
blijven, voldoende afstand houden en de andere richtlijnen volgen, is soms lastig, maar nog altijd
hard nodig.
Zorg goed voor uzelf en voor de ander !
Schoolfotograaf.
De schoolfoto’s zijn klaar! Morgen ontvangt u in uw mailbox een brief met informatie over de
bestelwijze via internet. De kinderen nemen morgen ook een brief mee met de inlogcode en een
wachtwoord. U kunt dan rustig de gemaakte foto’s bekijken en ze vrijblijvend bestellen.
Houd u even in de gaten dat de brief met inlogcodes inderdaad thuis aankomt ? Mocht dat niet
het geval zijn, neem dan even contact op met meester Albert.
Kinderen die ziek waren op de dag dat de fotograaf op school was of nog niet op school waren,
zullen later in het schooljaar alsnog op de gevoelige plaat vastgelegd worden. Voor vragen kunt u
zich rechtstreeks wenden tot de schoolfotograaf. Haar gegevens staan op de brief die u dus morgen
ontvangt.
Sinterklaas.
De Sint en zijn gevolg zullen op vrijdag 4 december de groepen 1 t/m 5 bezoeken. We streven
ernaar om de ochtend op de gangbare tijd te beëindigen. In verband met een mogelijke uitloop kan
het ook ietsjes later worden. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 verrassen elkaar met een surprise
en gedicht. Elk jaar verbazen we ons erover met hoeveel zorg en plezier de surprises gemaakt
worden. We zijn benieuwd !
De surprises mogen op donderdag 3 december voor en na schooltijd op school gebracht worden (‘s
ochtends vanaf 8 uur en ‘s middags tot 16.30 uur.) Omdat er geen ouders in de school mogen
komen, is het de bedoeling dat de kinderen de surprises zelf naar binnen brengen. Begeleiden tot
aan de deur mag wel; daarna neemt een leerkracht het van u over mocht dat nodig zijn.
Voor alle zekerheid: de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn vrijdagmiddag 4 december ook vrij !
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Vrijwillige ouderbijdrage / schoolreis/schoolkamp.
In de vorige brief vroegen wij u aandacht voor de betaling van de vrijwillige
ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad heeft dit bedrag vastgesteld op € 26,00

U kunt deze bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 97 RABO 0115 5596 47 t.n.v. OBS J.C. van
Gent. Wilt u hierbij de naam en de groep van uw kind(eren) en ouderbijdrage vermelden ?
Namens de kinderen bedankt voor uw bijdrage !
In de informatie over de betaling van de schoolreis en het schoolkamp stond een storende fout.
Deze herstellen we nu: de bedragen voor het schoolreisje en het schoolkamp zijn vorig jaar door de
penningmeester teruggestort. Voor de reisjes en het kamp moet dus nog betaald worden.
De bedragen zijn als volgt:
- schoolreis kleuters:
€ 16,00
- schoolreis groep 3 t/m 6: € 31,50
- schoolkamp groep 7 en 8 : € 100,00
Ook deze bedragen kunt u overmaken op bovengenoemd rekeningnummer ; nu met vermelding
van schoolreis (of schoolkamp) + naam en groep van uw kind. Betalen in termijnen is ook mogelijk.
Neem hiervoor contact op met meester Albert.
Jumbo-actie.
Aan onze oproep om spaarpunten te doneren is massaal gehoor gegeven. We willen alle ouders die
meegedaan hebben hartelijk bedanken. De teller stopte voor onze school op 5926 punten ! Zodra
duidelijk is welk bedrag hieraan gekoppeld is, laten we het u weten.
Kerst.
Helaas zal ook de viering van het kerstfeest anders zijn dan andere jaren. De viering wordt verplaatst
naar donderdag onder schooltijd. In de ochtend organiseren we een aantal workshops; in de middag
kiest elke groep een eigen invulling. De kinderen eten tussen de middag gewoon thuis of blijven
over.
Op vrijdagochtend 18 december sluiten we om 11.45 uur de kerstperiode af en gaan we genieten
van een welverdiende kerstvakantie.
Nog even, wellicht overbodig maar toch: We herinneren u ook nog even aan de regel die op school
geldt met betrekking tot het uitdelen van kerstkaarten. Mocht uw kind haar/zijn klasgenootjes willen
verrassen met een kerstkaart, dan vragen we u vriendelijk deze niet op school/ in de klas uit te laten
delen. Zelf postbode spelen of daadwerkelijk via de post laten bezorgen heeft onze voorkeur.
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Donkere, koude dagen.
Nu de dagen weer gaan korten, zullen de kinderen veelal in het schemerdonker naar school komen.
Een goed werkende fietsverlichting is hierbij van cruciaal belang. Tijd dus om even de fietsverlichting
van uw kind te controleren! Omdat de peuters en kleuters ook in de kou lekker buiten spelen,
vragen we u ervoor te zorgen dat de kleding hierop aangepast is. Dus de wanten, sjaals en mutsen
kunnen weer uit de kast !

Schoolwinnaar posterwedstrijd Lion’s club.
Afgelopen maand deden verschillende leerlingen mee aan de posterwedstrijd van de Lion’s club.
Deze wereldwijde organisatie die ook op ons eiland actief is, schrijft elk jaar een posterwedstrijd uit
met als thema “vrede”. De wedstrijd werd gewonnen door Suet Yee Mok die uit handen van de
voorzitter van de Lion’s club GO een oorkonde en passend cadeau kreeg overhandigd.
Verkeerssituatie.
Al vele malen hebben we u in het via de nieuwsbrief aandacht gevraagd voor
de verkeerssituatie rond de school. In de coronatijd is het vooral een drukte
van belang in de Ringstraat. Daar zijn immers de in- en uitgangen van de
kleuters en de groepen 4 en 5. Ook de kinderen die met de fiets komen,
gebruiken de Ringstraat intensief. Zeker op regenachtige dagen (als er veel
kinderen met de auto worden gebracht) leidt dit tot gevaarlijke situaties. We
willen u dringend vragen rekening te houden met de kinderen en met elkaar.
Om u te wijzen op overstekende en fietsende kinderen plaatsen we binnenkort
zgn. victor-veilig-poppen om u te wijzen op overstekende en fietsende kinderen.
Afscheid van juf Lianne.
Per 1 januari 2021 gaat juf Lianne genieten van een welverdiend vervroegd pensioen. Na zich 44 jaar
met enorm enthousiasme ingezet te hebben voor het openbaar (kleuter- en basis)onderwijs in
Sommelsdijk is er nu tijd voor rust en ontspanning. We hadden de juf natuurlijk een groots afscheid
gegund maar dat is helaas niet mogelijk. Later in het schooljaar is dit hopelijk wel het geval.
Wel willen we de juf nu alvast heel hartelijk bedanken voor alle jaren dat ze met veel plezier veelal
de kleuters begeleidde in hun ontwikkeling !
De werkdagen van juf Lianne zullen tot aan de zomervakantie overgenomen worden door juf Willie.
We vinden het fijn dat onze kleuters van groep 1/2b de hele week hun vertrouwde juf behouden.
Onze school werkt met het EDI-model.
Sinds het begin van het jaar werken we op school met een nieuwe manier van instructie (uitleg) in
de groepen. In onderwijsland gebruiken we hiervoor de term EDI. Hieronder leest u meer over deze
manier van lesgeven.
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Wat is het EDI-model en wat merkt mijn kind daarvan?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt herhaaldelijk dat de leerkracht hét verschil maakt. Goede
leerkrachtvaardigheden zijn belangrijk in de (leer)ontwikkeling van kinderen.
Een goede instructie is de basis, waarmee niet alleen de les effectiviteit verhoogd wordt, maar ook
de betrokkenheid van leerlingen versterkt wordt. Wij maken gebruik van het model Effectieve
Directe Instructie.
Elke les begint met het ophalen van voorkennis; de kapstok waaraan de kinderen de nieuwe leerstof
aan hangen.Daarna wordt het lesdoel benoemd; wat kunnen de kinderen aan het einde van de les?
Tijdens de instructie doet de leerkracht eerst voor hoe een bepaalde opdracht of som moet worden
aangepakt, en daarna wordt dit met stapjes afgebouwd tot de kinderen zelfstandig de leerstof
kunnen verwerken.
Gedurende de hele les worden ‘controle van begrip’ vragen gesteld, waarmee de leerkracht peilt of
de leerlingen de leerstof begrijpen. Dit kan door het gebruik van een wisbordje. In een schrift
worden aantekeningen gemaakt zodat leerlingen instructies nog eens terug kunnen zoeken. Tijdens
de wij en jullie -fase werken de leerlingen samen met hun schoudermaatje.

Andere schooltijden per 1 september 2021 ?
In eerdere nieuwsbrieven gaven we al aan dat we dit schooljaar gebruiken voor een verkenning van
een mogelijke wijziging van de schooltijden in het schooljaar 2021 -2022. Behalve die van het team is
ook de mening van de ouders belangrijk. Binnenkort starten we met de voorlichting aan alle
belanghebbenden. Zo staat in december een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten gepland voor het
team en de medezeggenschapsraad van de school. Op 1 februari staat een algemene voorlichting
aan alle ouders gepland. Tegen die tijd zullen we nader informeren.
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Tot slot….

wensen wij u een prachtige decembermaand !

(maar wel op 1,5 meter…..)
met een vriendelijke groet, namens het team,
Albert

Vakantie en vrije dagen schooljaar 2020-2021.
vrije middag
vrije middag
Kerstvakantie
studiemiddag
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsspelen

vr 4 december 2020 (middag na de sintviering)
vr 18 december 2020 (middag voor de kerstvakantie)
ma 21 december 2020 t/m vrij 1 januari 2021
do 21 januari 2021 (let op middag)
ma 22 februari 2021 t/m vrij 26 februari 2021
vrij 2 april 2021
ma 5 april 2021
verkort rooster op vr 23 april 2021
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studiedag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
laatste schoolweek
Zomervakantie:

ma 26 april 2021 (let op hele dag)
di 27 april 2021
ma 3 mei t/m vrij 14 mei 2021 (let op inclusief Hemelvaart)
ma 24 mei 2021
verkort rooster 8.30 - 12.00 uur, groep 8 do. en vr. vrij
ma 19 juli 2021 t/m vrij 27 augustus 2021
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