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Goed van start: dat doe je elke dag 
opnieuw. 
 

In september hielden we met u allemaal een 
startgesprek. Dit  wordt door ons als team als 
heel waardevol ervaren. Goed om elkaar te 
ontmoeten, elkaar te leren kennen, elkaar te 
zien in het klaslokaal van uw kind (en wat fijn 
dat dat toen kon!) 
 
Ook in de klas voeren we als groep geregeld 
gesprekken met elkaar. We denken na hoe we 
samen verantwoordelijk kunnen zijn voor een 
fijne sfeer in de groep. We leren hoe je voor 
je eigen materiaal en dat van een ander zorgt 
en bijvoorbeeld hoe je iemand helpt of  
troost. Wat voor klas willen we zijn, hoe 
kunnen we het goede voorbeeld geven? Hier 
komen we steeds op terug, het hele 
schooljaar. 
 
Als school hebben we afgesproken wat de 

regels zijn in de gang en op het plein. Dit zijn 

regels die in elke klas gelden. Deze hangen op 

de muur en elke maand krijgt een regel extra 

aandacht. Goed om deze als ouders ook te 

kennen: 

In de school zijn we rustig 

Problemen lossen we op met een gesprek 

Spelen en plezier maken doen we samen 

We zorgen voor een schone school 

We lopen met de fiets op het schoolplein 

Als je iets wilt lenen, vraag je  toestemming 

Buitenspelen doen we OP het schoolplein. 

 

 

Corona: wat betekent dit voor school? 

We zitten in een gedeeltelijke lockdown en 

zijn zeer blij dat de kinderen ‘gewoon’ naar 

school mogen komen. Er zijn veel scholen met 

veel besmettingen. Het is daarom goed om 

rekening te houden met wat dit van ons 

vraagt. 

• Handen wassen, hoesten/niezen in de 

elleboog  en ventileren blijven we doen. 

We houden als team afstand tot elkaar, 

ook tot u als ouders. 

• Helaas mogen ouders daarom niet meer in 

school komen, tenzij er een bijzondere 

reden is. In dat geval vragen wij ouders en 

externen een mondkapje te dragen in de 

school. Vraag bij twijfel aan de leerkracht 

of directeur wat hierin kan. 

• Vorig schooljaar ging een groep in 

quarantaine zodra er een kind of 

leerkracht met besmetting was. Dat hoeft 

nu niet meer. De GGD geeft over het 

algemeen aan dat dit nodig is als er meer 

dan twee besmettingen zijn. We moeten 

daarom goed op de hoogte zijn van 

positieve tests. Ook vragen we u om heel 

alert te zijn op klachten. Wilt u bij een 

positieve besmetting in uw gezin direct 

contact opnemen met de leerkracht (via 

parro) of de directeur 

(j.vanloo@onzewijs.nl). 

• Houdt u continu rekening met 

quarantaine verplichting en dus opvang 

voor uw kind? Wij mogen dan geen 

noodopvang verzorgen. 

• We mogen als school niet meer samenzijn 

als gehele groep. Sinterklaas buiten 

ontvangen, kan daarom niet. We zorgen 

voor een andere manier van ontvangst die 

vast ook leuk is. 
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• Dit geldt ook voor Kerst: dit wordt een 

feest zonder ouders en in de eigen groep.  

Nou, dat zijn regels die we liever niet hadden 

gehad. Toch een dringend verzoek om u 

hieraan te houden. We hopen van harte dat 

het helpt, ook om een volledige lockdown 

met scholensluiting te voorkomen. 

Studiedag op 25 november 

Uw kind is komende donderdag vrij, zoals ook 

op de kalender staat. Deze dag werken we als 

team (online)verder aan deze vraag: hoe 

weten we dat we voor ieder kind de goede 

lesstof aanbieden en de goede uitleg geven? 

Voor ieder kind de juiste les, dat is het doel 

van ons onderwijs. We gebruiken daarvoor 

kennis van buitenaf (boeken, adviseurs), onze 

eigen observaties en onze meetinstrumenten. 

Het leren werken met de IEP, die sinds dit jaar 

onze CITO vervangt, is daarin een belangrijk 

onderdeel.  

We hopen dat uw kind veel heeft aan onze 

studiedag! 

De schoolschrijver op bezoek! 

 

Lezen is bij ons een speerpunt: sinds vorig 

schooljaar werken we met de aanpak van 

Lezen Is Top. Kortweg List. Leesplezier in alle 

groepen staat centraal. Deze weken wordt dat 

plezier nog groter. Lezen heeft veel te maken 

met schrijven. Door mee te doen aan het 

landelijke project van De Schoolschrijver 

ontdekken de kinderen wat het is om zelf te 

schrijven. Van een zin tot een verhaaltje of 

gedicht. De lessen worden online gegeven 

door echte schrijvers. Komende vrijdag komt 

Chinouk Thijssen een gastles geven in 

meerdere groepen. Van leesplezier naar 

schrijfplezier dus! 

Deze gastles wordt binnen de geldende 

Corona regels gegeven. 

Kerstvakantie 

Officieel begint de kerstvakantie op 25 

december. Gelukkig konden we het in ons 

rooster zo regelen dat 24 december voor de 

kinderen een vrije dag is. De leerkrachten 

werken die dag thuis, we noemen dit een 

taakdag. Goed om te weten! 

MR vergadering 

Volgende week maandag  vergadert de 

Medezeggenschapsraad. Hoofdonderwerp is 

dit keer ons financieel beleid: de begroting en 

de NPO gelden. 

 

Het team van de Ichtusschool. 
Namens hen, 
Jeanette van Loo, directeur. 
 
 

 


