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Corona
In de bijlage vindt u de brief van de bestuurder rondom de verandering van de
maatregelen. In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe wij er op de PWA mee omgaan,
maar één ding is duidelijk:

Wij vinden het fantastisch u weer in de school te mogen ontvangen!

Open Huis

Op woensdag 6 oktober houden wij open huis.
Wij nodigen iedereen uit om tussen 16.00 en 17.30 uur naar school te komen om de
klas van uw kind te komen bekijken. De kinderen zullen u dan rondleiden in de klas. U
ontvangt vooraf van de leerkracht van uw kind informatie over de inhoud van komend
schooljaar. Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u deze aan de leerkracht stellen
tijdens het open huis.
Wanneer u vragen heeft over uw kind of iets over hem of haar wil vertellen, dan
vragen wij u een afspraak te maken, zodat u in alle rust met de leerkracht kunt
spreken.

Ophalen en wegbrengen van uw kind...
De richtlijnen zijn vanaf 25 september voor de basisschool helemaal verdwenen,
waardoor we weer terug kunnen naar het zogenaamde “normaal”. Maar ja wat is nu
nog normaal? en wat waren die afspraken voor Corona? Twee van de vele vragen die
wij binnen het team hebben besproken. Samen hebben wij het nieuwe normaal vanaf
maandag 27 september als volgt beschreven:
1. 8.20 uur:
Groep 1 t/m 4: de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 naar binnen. Ouders
mogen, als zij dit willen, hun kind naar de groep brengen en wanneer nodig
even de leerkracht informeren over dringende zaken. Voor het delen van

andere informatie willen wij u vragen op een ander moment contact op te
nemen.
Groep 5 t/m 8: alle kinderen spelen op het grote plein waar ook de leerkrachten
zullen zijn. Mocht u de leerkracht van dringende informatie willen voorzien, dan
kan dit in deze tijd. Voor minder dringende informatie willen wij u vragen op een
ander moment contact op te nemen.
2. 8.25 uur:
Gaat de bel en gaan de kinderen naar binnen en vragen wij ouders de school
te verlaten, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen starten.
3. 10.00 uur:
Groepen 3 t/m 8 spelen buiten.
4. 12.45 uur:
Groep 1/2: de kinderen gaan spelen op het kleine plein waar de leerkrachten
buiten lopen. Als de bel gaat, gaan zij per groep naar binnen.
Groep 3/4: de kinderen spelen op het kleine plein waar een leerkracht
pleinwacht loopt. Wanneer de bel gaat, komen de leerkrachten naar buiten en
nemen de kinderen mee naar binnen.
Groep 5 t/m 8: de kinderen spelen op het grote plein waar een leerkracht
pleinwacht loopt. Wanneer de bel gaat, komen de leerkrachten naar buiten en
nemen de kinderen per groep mee naar binnen.
Het ophalen na schooltijd blijft zoals het is.

Fotograaf
Zoals u in een eerdere brief heeft kunnen lezen komt de fotograaf op 5 oktober
individuele en groepsfoto’s maken.

Hoofdluis-alarm!
Er zijn hoofdluizen op school geconstateerd. Dat is
vervelend, maar het komt vaak voor bij kinderen.
Iedereen kan hoofdluis krijgen. Het heeft niets met
gewassen of ongewassen haren te maken. Hoofdluizen
verspreiden zich heel snel. Dus als één kind in de klas
het heeft, kunnen andere kinderen het ook krijgen.
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Een
hoofdluis is zo groot als een sesamzaadje. U kunt luizen
soms zien bewegen tussen het haar. Hoofdluizen zijn grijsblauw. Als ze bloed hebben
opgezogen hebben: roodbruin. Soms ziet u alleen witte, grijze, of zwarte puntjes die
aan de haren kleven. Dat zijn de eitjes.
Wat moet u doen?

Het is heel belangrijk om uw kind(eren) en uzelf ten minste 1 keer per week te
controleren. Als u hoofdluis ziet moet u meteen gaan behandelen en doorgeven aan de
leerkracht dat uw kind hoofdluis heeft.
Op de website van het RIVM staat een filmpje over hoe u het beste kunt controleren en
welke behandeling goed werkt tegen hoofdluis.
https://www.rivm.nl/hoofdluis/video-hoofdluis-behandelen
Ook kunt u via deze link nog extra informatie lezen:
https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2018/11/Folder-Hoofdluis-in-je-haar-ka
mmen-maar-augustus-2016.pdf
Nu de corona maatregelen worden losgelaten zal er op school extra gecontroleerd
worden op hoofdluis. Deze controle zal na iedere schoolvakantie worden uitgevoerd. Na
de herfstvakantie zal de eerste van dit schooljaar weer plaatsvinden. Na elke
schoolvakantie zal er vervolgens worden gecontroleerd.

Kinderboekenweek
Van 6 oktober tot en met 17 oktober vindt dit jaar de kinderboekenweek plaats met het
thema: Worden wat je wil.
“Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar hij van droomt.
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je
wil en alvast dromen over later!”
Het doel van de kinderboekenweek is promotie van het
kinderboek om kinderen te enthousiasmeren voor het lezen. De
bibliotheken organiseren in deze periode veel activiteiten in het
thema, maar doen dat vooral ook om de boeken te promoten.
Ook op school besteden we tijd aan de kinderboekenweek en
zullen nieuwe boeken gepresenteerd worden en op een
feestelijke wijze extra aandacht worden besteed aan het lezen.
De boekpromotie tijdens de kinderboekenweek is uiteraard voor
de leesbevordering. Lezen is ontzettend belangrijk! Lezen
vergroot bijvoorbeeld de woordenschat en de technische
leesvaardigheid.
Met thuis een kwartier (voor)lezen per dag, leest het kind in een
jaar een miljoen woorden!

Ook thuis is het van belang om de kinderen aan het lezen te krijgen, hierbij nog even 3
goede redenen:
1. Je hebt samen plezier
2. Je oefent en speelt met taal
3. Je neemt elkaar mee in jullie eigen kijk op de wereld
Want tijd besteden aan boeken daar gaat het in de kinderboekenweek om.
Lezen, lezen, lezen maar!

Ondersteuning tijdens schooltijd door externen
Zo, bij aanvang van een nieuw schooljaar komen er vragen binnen over ondersteuning
door externen tijdens schooltijd. Hierbij kan gedacht worden aan remedial teaching, een
kindercoach, logopedie, enzovoorts.
Binnen de wet passend onderwijs wordt van een school verwacht dat zij onderwijs
biedt, passend bij het kind. Daarnaast is er een wet van gelijke kansen. Vanuit deze wet
krijgen alle kinderen passend onderwijs op school en daarom evenveel kans om zich te
ontwikkelen. Wanneer blijkt dat een kind na vele interventies, onder aansturing van de
intern begeleider, toch van een externe partij ondersteuning nodig heeft, dan mogen wij
vanuit school hiervoor toestemming geven.
Iedereen kan vanuit de zorgverzekering gebruik maken van medische ondersteuning.
Omdat iedereen deze mogelijkheid heeft, spreken we over gelijke kansen. Daarom
zullen deze verzoeken eerder worden geaccordeerd. Als school vragen wij wel om dit
zoveel mogelijk na schooltijd te plannen, zodat uw kind zo min mogelijk onderwijs mist.
Wanneer er een externe door ouders wordt ingehuurd, dan is er geen sprake van gelijke
kansen. Immers niet alle ouders kunnen de kosten van individuele begeleiding
bekostigen. Voordat deze verzoeken worden geaccordeerd moet er een bepaalde route
zijn doorlopen.
- de leerkracht kijkt samen met de intern begeleider (Cora den Ambtman) naar
welk aanbod passend is bij de betreffende leerling.
- leidt het aanbod niet tot het gewenste resultaat, dan wordt er steeds weer een
stapje verder gekeken.
- wanneer blijkt dat de school (even) handelingsverlegen (we kunnen niet
aanbieden wat nodig is) is, kan er in overleg met de ib’er tijdelijk een externe
worden ingeschakeld. Dit kan door ouders of door de school worden
georganiseerd.
- de directeur moet hier als eindverantwoordelijke altijd toestemming voor geven.

Wanneer een kind onderwijs krijgt van een externe tijdens schooltijd, dan is school
verantwoordelijk voor de inhoud. Vandaar dat plannen, evaluaties en dergelijke met
school gecommuniceerd moeten worden. Op deze manier kunnen wij altijd
verantwoorden wat uw kind tijdens deze lessen doet ondanks dat uw kind niet op school
aanwezig is.
Als u uw kind graag extra ondersteuning wil geven onder begeleiding van een externe,
dan mag dit natuurlijk na schooltijd altijd. Dat is aan u als ouders. Wanneer u hiervoor
kiest, dan is het voor school fijn als u toestemming geeft aan school en de externe om
onderling contact te hebben. Op deze manier kan het aanbod op elkaar worden
afgestemd. Zo komt het kind het best tot leren en kan hetgeen dat wordt aangeboden
goed worden ingeslepen.

Buitenspeelmateriaal
Onze speelplaats ziet er super mooi uit en kinderen kunnen naar hartelust spelen op
grote materialen. Toen er een mogelijkheid voorbij
kwam om een subsidie bij de gemeente aan te vragen
voor kleine speelmateriaal, konden wij deze kans niet
voorbij laten gaan.
Inmiddels hebben wij 4 speelgoed kliko's op school;
één voor groep 1-2, één voor groep 3-4, één voor
groep 5-6 en ook één voor groep 7-8. In deze kliko’s zit
materiaal waar de kinderen mee kunnen spelen op het
plein, zoals bijvoorbeeld ballen, springtouwen,
hockeysticks. Tijdens de gymles is ontdekt wat je
allemaal met het materiaal kunt doen en welke
afspraken belangrijk zijn. En nu ….. heerlijk spelen op
het schoolplein!
Ook is er door ouders en bewoners van Beusichem hard
gespaard bij de COOP. Voor de grote vakantie kregen wij een
cheque overhandigd met het geweldig grote bedrag wat bij
elkaar gespaard was. Van dit geld mochten wij ook
buitenspeelmateriaal aanschaffen. Dit materiaal is deze week
overhandigd. Dankjewel allemaal voor het (mee)sparen!
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