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01 Van de directie
Beste ouders, verzorgers,
Het is alweer heel erg gewoon met de hele groepen in de klas. Maar helemaal zoals het zou moeten zijn ( en wij het ook wel weer
graag willen zien) is het nog niet. We hebben dan ook reikhalzend uitgekeken naar het “nieuwe” begin op 8 juni en hopen ook echt dat
we weer “gewoon”, gezamenlijk kunnen werken in onze stamgroepen tot einde schooljaar. Sommige schoolse activiteiten hebben we
helaas, om veiligheidsredenen, af moeten zeggen. Want de gezondheid van kinderen, ouders en medewerkers is het allerhoogste goed.
Maar er komen gelukkig nog genoeg schoolse activiteiten aan, waar we dit “merkwaardige” schooljaar op een leuke en leerzame manier
mee af willen sluiten.
Voor de zekerheid de belangrijkste aanpassingen voor de laatste weken op een rij:



Brengen en halen van de kinderen doen op dezelfde manier als de afgelopen tijd, dus via de genoemde toegangsdeuren van de
stamgroepen. De inlooptijden blijven voorlopig ongewijzigd, voor alle bouwen tussen 8:15 en 8:30 uur. En de overheid heeft
dringend geadviseerd: Halen en brengen bij voorkeur per fiets of te voet.



Vanaf 8 juni hebben we weer jullie gedeeltelijke hulp bij het overblijven gekregen. Het eten gebeurt met de leerkrachten. Het
buitenspelen gebeurt onder toezicht van de ouders (volgens het reguliere overblijfrooster). Wij hebben daarvoor wel een aanpassing gedaan in de tijden. De bovenbouw speelt buiten van 12:00 tot 12:30 uur, de middenbouw van 12:30 tot 13:00 uur. De
onderbouw van 12:15 tot 12:45 uur. Als je ingedeeld bent voor het overblijven bij de groep van je kind, ben je dus een half uur
op school op de hierboven genoemde tijden. Dus niet zoals eerder van twaalf uur tot kwart voor één.



Op school zijn een aantal externe hulpverleners. Zij komen weer naar school op hun vaste tijden of op afspraak.



De aankomende tijd blijven de extra hygiëne maatregelen. Handenwassen bij binnenkomst en extra schoonmaak tussen de middag.



Let op jullie mailboxen. We gebruiken voor een gespreide informatie, regelmatig alle beschikbare social media.

Rooster RT
Zoals al eerder aan jullie medegedeeld, de sabbatical van Josien en haar vervanging door Nelleke. Vorige week woensdag met Nelleke
gesproken en het volgende afgestemd: Op de dinsdagen en woensdagen zal zij alleen met de rekenkinderen en spellingkinderen werken
( dit is ook het advies van Josien).
Josien zal in het begin van het nieuwe jaar ook de pluskinderen en de kinderen voor het technisch lezen gaan zien en uiteraard met hen
werken. Voor nu en in de toekomst. RT blijft in opdracht van stamgroepleider en/of IB. Nelleke fijn dat je ons kunt ondersteunen en
succes met je werkzaamheden.
Studiedag 26 juni i.p.v. 12 juni
In de vorige nieuwbrief nog anders vermeld. Al eerder de bijstelling doorgegeven. Voor de zekerheid nogmaals. Ivm onze eigen planning, willen wij de aangekondigde studiedag van 12 juni verzetten naar 26 juni. Wij krijgen alle zaken die op die dag geregeld moeten
zijn om korte termijn niet voor elkaar. Rekenend op jullie begrip.
10-minutengesprekken
Door de stamgroepleiders is geïnventariseerd of jullie een gesprek met hen willen. Ivm de veiligheidsnormen zullen de gesprekken veelal via het videobellen plaatsvinden. Dus de stamgroepleiders nemen met jullie contact op om een afspraak te maken. Wij realiseren ons
dat dit niet de meest ideale vorm is, maar nood breekt weten. Bij voorbaat dank voor jullie begrip.
Overblijven
Inmiddels al met een aantal ouders ervaringen opgedaan, voor de tijdelijke aangepaste overblijfregeling. Het volgende willen we even
specifiek benadrukken:
Let zelf heel goed op welk moment je op school moet zijn, want de tijden zijn anders. Wie er moet zijn is terug te lezen op het rooster.
Wachtlopen is wat de kinderen ook gewend zijn. Door alleen of met iemand samen ( denk aan de 1,5 meter !!) rond te lopen, ben je
makkelijker bereikbaar voor kinderen. Sta je ergens op een vaste plek, dan is dat wat lastiger.
Heb je een probleem met kinderen en kom je daar niet uit. Stap even naar binnen en benader Ria of Nadia. Zij zullen Leo roepen, zodat
de collega’s even rustig kunnen pauzeren.
En niet onbelangrijk. Superfijn dat jullie deze zorg weer uit onze handen nemen. Top dat jullie er zijn.
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02 nieuws uit de onderbouw
Suikerfeest:
Op zondag werd de Ramadan afgesloten met het Suikerfeest, iets waar wij op ’t Praathuis altijd uitgebreid aandacht aan besteden.
Ieder jaar weet Nadia een aantal enthousiaste ouders hierbij te betrekken en verzorgt dan een viering in het speellokaal met uitleg over
wat de Ramadan en het Suikerfeest betekent.
Er wordt gedanst, materialen bekeken, waaronder de prachtige kleding, het mooie theeservies, versiering door henna op hun handen en
niet te vergeten de heerlijke hapjes of zoete muntthee die door de ouders gemaakt zijn.
Helaas kon ook het feest dit jaar niet in deze vorm doorgaan, maar hebben we er in alle onderbouwgroepen wel aandacht aan besteed en
heeft de school de kleuters getrakteerd op een doosje rozijntjes.
Schooltuintjes:
Bij de Apen zijn we weer begonnen met het werken in het tuintje. Eerst was er al een groepje Dolfijnen dat spontaan aanbood om de tuin
onkruidvrij te maken en afgelopen woensdag zijn drie Apen met Walter (vader Kobe) bezig geweest met het zaaien van tomaten en
bloemkool. Het tuintje ziet er weer super netjes uit!
Mochten er ouders uit de andere onderbouwgroepen ook weer aan de slag willen om met kinderen in het tuintje te werken, overleg dan even met de stamgroepleidster, er is van alles mogelijk!

Theater door de Brede School:
Afgelopen vrijdag kregen de kleuters een theaterles door Johan van de Brede School.
Gelukkig mogen volwassenen die aan school verbonden zijn mondjesmaat weer in de school komen met voldoende afstand houdend van de teamleden.
Na ons lijf en alle spieren goed losgemaakt te hebben deden we met ons lichaam muziekinstrumenten na en
een ballon die opgeblazen werd en weer leegliep.
Daarna werd het boek van Kikker is Kikker voorgelezen en besproken wat de bewegingen van de verschillende
dieren waren. Vervolgens kwamen de Olympische Dierenspelen aan bod waarbij het niet de bedoeling was wie
het eerste over de streep kwam, maar wie het mooist het desbetreffende dier na kon doen in bewegingen.
Als afsluiting deden we het bekende lied “Hoofd, schouders ,knie…etc, maar dan wel steeds sneller en als
laatste heeeeel langzaaaaam.
Afgelopen vrijdag waren alleen de kleuters van groep B op school, maar Johan komt nog een keer en dan komen alle kinderen die nog niet
geweest zijn aan de beurt.
Kleuterklets:
* Tijl: “Weet je hoe hard mijn fiets kan rijden? Wel 60 kilo!”
* Sepp: “Toen het mooi weer was, was ik in de Lek en toen kwam er een boot en hele hoge golven. En toen moest ik rennen voor mijn
leven!”
* Joëlle: “Ik was vanmorgen zo koud als een ijsklontje. Mijn moeder heeft me in de sauna gezet”.
* Olwen en Yinte spelen “Moedertje en kind” in de huishoek.
Yinte luistert niet als moeder Olwen wat tegen haar zegt.
Olwen verontwaardigd: “Yinte, je moet mij wel horen!”

03 Nieuws uit de middenbouw
Na acht weken thuisonderwijs met noodopvang op school en vier weken werken met halve groepen is het vandaag eindelijk zover:
We hebben onze klassen weer vol! We hebben elkaar gemist en zijn toe aan normale routines die voor iedereen zo belangrijk zijn. We
kunnen weer samen delen, spelen, leren en vieren. Natuurlijk was het lekker rustig met 15 leerlingen in een groep, maar geef ons de gezelligheid maar van een complete stamgroep. Geen gesleep met volle boekentassen, het werk kan weer op school blijven.
We stoppen met Padlet, nu kunnen we elkaar weer in het echt vertellen hoe het weekend was. Na een dag vol lief en leed pakken we de
draad weer op, want we moeten de realiteit onder ogen zien; over ruim 5 weken begint de zomervakantie en er moet nog het nodige gebeuren.
We handhaven de afspraken over het halen en brengen van kinderen, de tuindeuren werken prima als in- en uitgang. Mocht er een gesprek op school nodig zijn, wordt u als ouder verzocht alleen te komen.
We gaan op 18 juni op de foto met onze stamgroepen, pasfoto’s slaan we een jaartje over.
Binnenkort volgt er voor de ouders van de vijfdejaars een belangrijke mail over het afscheid van onze oudste middenbouwers.
Op 26 juni gaan we tijdens de studiedag de toekomstige 3e en 6e jaars verdelen over hun nieuwe groepen.
Laten we met zijn allen nog even vol genieten van de komende weken samen!
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04 Nieuws uit de bovenbouw
Maandag 8 juni waren we blij dat alle kinderen weer naar de groepen konden komen! Weer volle klassen.
We hebben die dag tijd besteed aan het weer wennen in de groep en zijn veel naar buiten geweest voor spel.
In de bovenbouw zijn we vorige week begonnen met het project Samenleven over de Tweede Wereldoorlog. We keken eerst kort naar de
Eerste Wereldoorlog en de Crisisjaren, die volgenden na de periode van het kamp, begin schooljaar.
Maar nu zijn we volop bezig met wat er in de Tweede Wereldoorlog in (met name) Nederland gebeurde. Zo verdiepen de kinderen zich in
het leven van Anne Frank en volgende week krijgen ze een gastles over hoe het was in Culemborg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze
gastles wordt gegeven door iemand van de Brede School.
De laatste zes weken zijn aangebroken en de kinderen van groep 8 zijn bezig met een plan van aanpak te schrijven voor hun meesterstuk. Dit is hun laatste persoonlijk project op 't Praathuis.
Kinderen over de eerste dagen school met weer de hele klas:
* "Super leuk om weer naar school te gaan, zodat ik al mijn vriendinnen weer kan zien!"
* "Ik moet weer wennen aan het ritme, maar met iedereen op school zitten is wel fijn!"
* "Leuk om weer iedereen te zien, maar ik wil liever niet de hele week naar school!"
* "Leuk, want je ziet je vrienden weer, beetje saai, maar ook wel leuk!"
* "Fijn dat we weer samen naar school gaan, maar de halve klassen waren wel rustiger, dat was fijner!"
* "Leuk om vrienden weer te zien, het werd thuis weer saai!"
* "Fijn, leuk, gezellig, lawaai!"
* "Leuk om iedereen weer te zien en hele weken naar school te gaan. Het voelt fijn om niet steeds met dezelfde kinderen te werken, het
voelt gewoon goed!"
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Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 7 juli 2020
Kopij kunt u mailen naar
w.blankestijn@opo-r.nl
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