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En  toen…  

…toen  was  de  Kinderboekenweek  alweer  
afgelopen.  Vorige  week  zijn  de  kinderen  als  
afsluiting  in  circuitvorm  in  alle  groepen  
geweest.  Er  werden  grottekeningen  gemaakt,  
suikerklontjeskastelen  gebouwd  (mmmm…)  
en  geschreven  in  hiërogliefen.  Prachtig  hoe  
kinderen  samen  aan  het  werk  waren,  van  
allerlei  leeftijden,  en  hoe  leuk  dat  was!  

Lezen  blijven  we  elke  dag  doen.  Zeker  ook  ná  
de  Kinderboekenweek.  In  de  vorige  
berICHTUS  schreven  we  over  onze  nieuwe  
leesaanpak.  Lezen  is  Top!    

In  de  groepen  4  tot  en  met  8  wordt  elke  
ochtend  gestart  met  een  half  uur  lezen.  Het  
grootste  deel  van  dat  moment  is  stillezen  of  
(in  groep  4)  zachtjes-samen-hardop  lezen.  Elk  
kind  start  om  half  9  met  drie  boeken  op  de  
tafel.  Die  hoeven  niet  allemaal  gelezen  te  
worden  natuurlijk,  maar  zo  is  er  altijd  keuze  
genoeg.  We  vinden  het  dan  ook  fijn  dat  we  
onze  klassenbibliotheken  flink  konden  
uitbreiden.  Nieuwe  boeken  maken  het  lezen  
nog  leuker.  Omdat  lezen  dit  jaar  echt  

speerpunt  is  op  onze  school,  zullen  we  u  nog  
vaker  op  de  hoogte  houden.  

  

  

  

Nu  is  het  herfstvakantie.  Misschien  een  
vakantie  om  lekker  met  een  boekje  op  de  
bank  te  zitten  (of  te  liggen)?  Zou  dat  thuis  ook  
lukken,  elke  dag  een  half  uur  lezen?  Of  
misschien  nog  wel  veel  meer…  we  hopen  dat  
u  en  uw  kind  deze  komende  week  de  vaart  
erin  houden  met  het  lezen.  Want  leesplezier  is  
het  meest  belangrijke  om  een  goede  lezer  te  
worden,  is  uit  onderzoek  naar  voren  
gekomen.  Veel  plezier  dus!  
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Corona    

We  zijn  blij  met  de  keuze  van  de  overheid  om  
de  scholen  op  te  houden.  Het  geeft  ook  een  
verantwoordelijkheid  die  we  samen  moeten  
nemen.  In  de  vorige  berICHTUS  benoemde  ik  
die  ook.  Voor  u  als  ouders  gaat  het  om  het  
volgende:  

1.   Blijft  u  bij  het  brengen  en  halen  kort  
op  het  plein  en  houdt  1,5  meter  
afstand  tot  andere  ouders  en  de  
leerkracht.  

2.   Is  iemand  in  het  gezin  ziek?  Kijk  goed  
op  de  beslisboom  of  uw  kind  naar  
school  mag.  Een  verkouden  kind  mag  
naar  school,  maar  gebruik  daarbij  ook  
uw  gezond  verstand.  
https://www.boink.info/download-
beslisboom-verkouden-kinderen-
toelaten  

3.   Houdt  er  rekening  mee  dat  wij  soms  
een  groep  geen  les  kunnen  geven.  Dit  
delen  wij  via  Parro  en  de  mail.  Het  is  
absoluut  nodig  om  elke  dag  uw  mail  
en  Parro  te  bekijken  en  noodopvang  
achter  de  hand  te  hebben.  

In  de  afgelopen  acht  weken  hebben  wij  drie  
keer  een  leerkracht  niet  kunnen  vervangen,  
waarvan  een  keer  op  het  Vlot  en  twee  keer  op  
de  Ichtusschool.  Wij  bedanken  u  als  ouders  
voor  de  flexibiliteit  die  dan  nodig  is.  Gelukkig  
is  in  geen  van  de  gevallen  gebleken  dat  een  
leerkracht  Corona  had.    

Wat  als  er  wel  Corona  wordt  geconstateerd  
bij  een  leerling  of  leerkracht?  Wij  laten  ons  
dan  direct  adviseren  door  de  GGD.  Ook  dan  
is  het  mogelijk  dat  een  groep  of  meerdere  
groepen  geen  les  kunnen  krijgen  op  school.  
Voor  deze  situaties  maken  wij  een  noodplan  
waarvan  we  u  binnenkort  op  de  hoogte  
stellen.  

  

  

  

Uit  het  team  

Juf  Francis  is  nu  elke  woensdag  en  
donderdag  op  school.  Na  zo  een  lange  
periode  van  niet  kunnen  werken  is  dat  
geweldig!  We  hopen  dat  het  herstel  zo  
doorzet  dat  zij  straks  weer  vier  dagen  in  de  
week  er  kan  zijn.  Vooralsnog  is  nu  op  
maandag  en  dinsdag  juf  Jeanet  er,  op  vrijdag  
juf  Loes.  Drie  juffen  die  met  elkaar  ervoor  
zorgen  dat  het  in  kleutergroep  A  goed  
verloopt  dus.  

Juf  Inge  blijft  wekelijks  op  school  aanwezig  op  
re-integratie  basis.  Dit  betekent  dat  juf  Jedidja  
op  maandag  en  dinsdag  en  juf  Esther  op  de  
andere  dagen  voor  u  het  aanspreekpunt  zijn.  

We  zijn  blij  met  de  goede  vervanging.  In  deze  
tijd  zeker  niet  vanzelfsprekend!  

  

Gebruik  Parro  en  mail  

Zeker  in  deze  tijden,  nu  u  als  ouders  niet  
meer  in  school  komt,  is  het  belangrijk  dat  we  
elkaar  goed  kunnen  bereiken  op  een  andere  
manier.  U  krijgt  tweewekelijks  de  nieuwsbrief  
via  de  mail.  De  leerkrachten  geven  vaak  
informatie  vanuit  de  groep.  Merkt  u  dat  er  iets  
niet  goed  gaat  (krijgt  u  nooit  informatie?)  dan  
willen  wij  dat  graag  weten.  Wij  doen  er  vanuit  
onze  kant  alles  aan  om  zo  goed  mogelijk  
bereikbaar  te  zijn.  

  

  

  

De  volgende  berICHTUS  verschijnt  op  6  
november.  Houdt  u  rekening  met  de  studiedag  
van  4  november,  alle  kinderen  zijn  dan  vrij!  
  
Namens  het  team  
Jeanette  van  Loo,  directeur  van  de  
Ichtusschool  
  

  


