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Algemeen
Corona-update
Terwijl het virus om ons heen woekert, blijft de situatie op school relatief rustig. Er zijn weinig kinderen thuis
i.v.m. besmetting van een gezinslid en dat geldt ook voor de teamleden. Sinds donderdag is één teamlid thuis
i.v.m. een coronabesmetting van één van de gezinsleden, maar zij heeft zelf gelukkig geen klachten.
We zijn op school weer uiterst alert op het handen wassen en ontsmetten en de ramen staan vrijwel
voortdurend open in de klaslokalen. Het is er dan ook lekker fris! We realiseren ons echter dat het alleen maar
kouder zal worden en willen dan ook vragen of u uw kind(eren) echt warm wilt aankleden. Hoewel ons
ventilatiesysteem is nagekeken en goedgekeurd, moeten we wel continu blijven ventileren.
Het aantal mensen dat de school bezoekt is zeer beperkt. Oudergesprekken vinden plaats via Teams en alle
externen, die in de school moeten zijn, dragen mondkapjes. De teamkamer is gesloten voor bijeenkomsten en
de teamleden houden ruim afstand van elkaar.

Klein maar fijn…

Zo hopen we met elkaar corona zoveel mogelijk buiten de school te houden.
Blijf gezond!

Afname CITO-toetsen
In de afgelopen twee maanden hebben we op school verschillende niet-methodegebonden (CITO)toetsen
afgenomen bij de kinderen. Normaliter worden deze toetsen aan het einde van een schooljaar afgenomen, maar
door de bijzondere omstandigheden voor de zomervakantie is dat toen niet gebeurd.
Nu zijn de normen van de afgenomen toetsen erop gericht dat ze juist op dat moment worden afgenomen en
dat in de voorafgaande maanden uiteraard normaal onderwijs is genoten door de kinderen. Door het sluiten van
de scholen is dit natuurlijk niet het geval. Er zijn wel aangepaste normeringen opgesteld, maar de combinatie
van een bijzonder schooljaar en een bijzonder afnamemoment kan leiden tot bijzondere uitslagen.
Vandaar dat voor ons de uitslag qua niveau op dit moment niet zo belangrijk is.
We hebben de toetsen afgenomen om te kijken welk aanbod onze kinderen nu nodig hebben; zijn er ergens
hiaten ontstaan, moeten we ergens nog extra aandacht aan besteden, waar staan de kinderen precies? Dat zijn
voor ons de redenen geweest om de toetsen toch af te nemen.
Natuurlijk komt er uit elke toets wel een uitslag. Als deze tegenvalt, dan kan het zijn dat een kind (of ouder)
teleurgesteld is. Probeert u dat dan voor uw kind (of uzelf) enigszins te relativeren. Mochten er echter vragen
zijn over de uitslag of andere zaken m.b.t. de toetsen, dan kunt u hiervoor natuurlijk terecht bij de
groepsleerkracht(en) van uw kind.

Themaweek Rollen in de Groep
Na de herfstvakantie zijn we gestart met de themaweek ‘Rollen in de groep’. Het doel van deze themaweek is
het bewust worden van de eigen rol in de groep (en de rol van andere kinderen), waardoor de kinderen werken
aan de eigen samenwerkingsvaardigheden.
Na de eerste schoolweken (Forming en Norming), waarin we samen de positieve groepsdoelen en groepsregels
hebben opgesteld, komen we in een volgende fase: de Storming. Om een positieve groep te vormen en te
houden is het belangrijk om samen te kijken naar de verschillende rollen in de groep.
Door middel van diverse activiteiten zoals; kringgesprekken, samenwerkingsopdrachten en spellen stellen we dit
thema centraal.

Even voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Indy Joy Corneille. Ik ben 21 jaar en woon in Deurne. Vorig
schooljaar (2019-2020) ben ik afgestudeerd als vakleerkracht Lichamelijke
Opvoeding. Dit schooljaar ga ik de gymlessen verzorgen op de Sint Jozef
basisschool. Ik kijk hier erg naar uit.
Zelf heb ik altijd veel plezier gehad met het beoefenen van sporten. Daarom heb
ik ook veel verschillende sporten beoefend, zoals turnen, dansen, Taekwondo en
voetballen. Hopelijk wordt het een schooljaar met veel leuke en leerzame
gymlessen!

Het nieuwe schoolplein
Beste ouders/verzorgers,
Het is zover! Er wordt gewerkt aan een nieuw ‘groen’ schoolplein.
De bedoeling van een ‘groen’ schoolplein is om duurzame maatregelen te nemen om meer groen en opvang van
regenwater op het schoolplein te realiseren. Het helpt dus bij het vergroten van de biodiversiteit en het leren
over en van de natuur.
Naast dat het goed is voor het klimaat, heeft het groene schoolplein een positief effect op de ontwikkeling van
kinderen. Een ‘groen’ schoolplein kan ook perfect educatief gebruikt worden voor lessen, van biologie tot taal
en van aardrijkskunde tot rekenen.
Op 12 oktober zijn er workshops gegeven aan de leerlingen en leerkrachten. Tijdens deze workshops hebben de
leerlingen en de leerkrachten hun input kunnen geven voor het ideale schoolplein. Het wordt dus echt een
schoolplein dat bedacht, gerealiseerd en onderhouden wordt door de kinderen.
Door de workshops zijn de ontwerpers achter de wensen en eisen gekomen. Daardoor konden ze aan de slag
met het ontwerpen van het groene schoolplein. Hierbij worden verschillende onderdelen meegenomen, zoals
natuurlijke elementen, afwatering, beplanting en een buitenleslokaal. Het ontwerp wordt getoetst bij de
leerkrachten en de directeur. Eind november wordt het ontwerp definitief gemaakt.
In het gehele proces krijgen we hulp van alle kanten, van ouders tot studenten van de HAS Hogeschool.
De planning is om uiteindelijk in maart 2021 het groene schoolplein te realiseren!
De exacte data zijn nog niet bekend, maar uw hulp kunnen we goed gebruiken. Hierover zal nog meer
informatie verschijnen.

ADIT
Ook dit jaar zal de ADIT worden afgenomen in groep 7. De ADIT is een Adaptieve Digitale Intelligentietest. De
cognitieve capaciteiten van uw kind worden hiermee in beeld gebracht waardoor wij een passend advies voor
het voortgezet onderwijs kunnen geven. Voor dit onderzoek zijn toestemmingsformulier aan de betreffende
leerlingen meegegeven. We willen de ouders vragen deze volgende week ondertekend aan de kinderen mee te
geven. Alvast bedankt voor de moeite.

Kids Society Erica
Herfst bij de Slingerapen, Beverbende en het Bonte Paard

Wat kunnen we alweer terugkijken op een
heerlijke herfstweek met allerlei leuke activiteiten!
Een wandeling naar het bos, trots op onze kinderen dat ze allemaal goed mee hebben gelopen, dat is best een
eind☺ om daar op zoek te gaan naar paddenstoelen en allerlei spulletjes uit de natuur.
Het was prachtig weer met een heerlijk zonnetje erbij.
Op de groep hebben we
leuke herfststukjes gemaakt
en geknutseld.
Salurhan had een leuke dvd
van kinderen voor kinderen
meegebracht waar we met
zijn allen op hebben gedanst.
Een heerlijke lunch gemaakt waarbij een lekker pompoensoepje
niet mag ontbreken.
Natuurlijk allemaal van de heerlijke soep geproefd.

Natuurlijk hebben we ook een uitstapje gehad en wel naar
Landgoed Eikenburg in Eindhoven waar we een fotobingo
hebben gedaan, vissen en ganzen hebben gevoerd en snoep
gezocht. Iedereen was super enthousiast!
We hebben er weer een nieuwe slingeraap bij en dat is Lexi
de Groot, veel plezier bij de BSO.
Valentijn en Elise hebben hun verjaardag bij ons gevierd. We
hebben voor ze gezongen uit volle borst en gesmuld van de
traktatie.
Tot de volgende keer!

Ingezonden activiteiten en mededelingen

