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Ophaalmoment lesmateriaal voor
eventuele thuisonderwijs op 7 januari 2022
Beste ouders / verzorgers en kinderen,
Deze week zijn de collega’s al begonnen met het treffen van de nodige voorbereidingen voor het
eventuele thuisonderwijs vanaf maandag 10 januari.
We hopen uiteraard van harte dat de scholen dan weer gewoon open kunnen zijn!
Omdat we hier maandag 3 januari pas definitief uitsluitsel over krijgen, hebben we besloten om
het eventuele ophaalmoment voor chromebooks en lesmaterialen te laten plaatsvinden op:
g
Vrijdag
7 januari 2022
In elke groep liggen dan de benodigde materialen per leerling klaar. In elk cluster is één leerkracht
aanwezig om u eventueel te helpen of vragen te beantwoorden bij het ophalen.
Het is fijn als de kinderen de materialen zelfstandig komen halen. We spreiden het ophaalmoment op
achternaam:
A t/m F : 9.00 uur - 9.15 uur
G t/m L: 9.15 uur - 9.30 uur
M t/m S: 9.30 uur - 9.45 uur
T t/m Z: 9.45 uur - 10.00 uur
- Voor iedereen is het dragen van een mondkapje verplicht
bij het ophalen. Kinderen vanaf groep 6.
Tip: - Neem een stevige tas mee
Tip: - Regel indien mogelijk samen met andere kinderen om
het voor elkaar mee te nemen, zodat er zo min mogelijk
beweging op school is.
Via ouderportaal houden we u uiteraard op de hoogte.

kalender
t/m 7 januari
Kerstvakantie
nader bericht over vervolg
volgt na de persconferentie
van 3 januari via het
Ouderportaal

10 januari
Instroom nieuwe kleuters in
aparte instroomgroep
Opening RESPECT-weken

26 januari
Start voorleesdagen
Kindcentrumraadvergadering

28 januari
Crea-ochtend groep 1-4
Afsluiting Respectweken

4 februari
Crea-ochtend groep 5-8
Einde voorleesdagen

14 februari
Rapport gr. 3-7
Adviesgesprek gr. 8

15 + 17 februari
10-min. Gesprekken groep
1-7

16 februari
Adviesgesprek gr. 8

22 februari
Kennismaking instromers
kleuters

25 februari
Carnavalsoptocht?

28 febr t/m 4 maart
Carnavalsvakantie

In de Kerstspeelhoek

Herinnering ouderenquête.
Beste ouder/verzorger,
Op 29 november j.l. hebben jullie per mail een uitnodiging ontvangen
van DUO onderwijsonderzoek voor het invullen van een ouderenquête.
Heb je de enquête nog niet ingevuld, dan willen wij je van harte
uitnodigingen om dit alsnog te doen. Dit kan t/m vrijdag 24 december a.s.
Het vraagt ongeveer 10 minuten van je tijd. De resultaten van de enquête
leveren belangrijk input voor het kindcentrum.
Heb je de uitnodiging niet ontvangen, check dan je spambox.
Mogelijk is de uitnodiging daarin terecht gekomen.
Hartelijk dank voor je medewerking!

Verslag Kindcentrum Raad
Op 8 december was onze laatste KCR-vergadering van dit
kalenderjaar, hierbij willen we graag wat punten uitlichten.
Alle ontwikkelingen die Kindcentrum Octopus afgelopen jaar heeft doorlopen
hebben één groot doel: het optimaliseren van de kwaliteit van ons onderwijs en opvang. Jaarlijks
evalueert het kindcentrum zijn aanbod en de ontwikkelingen. Hiervan wordt een jaarverslag
opgesteld, wat wordt vastgesteld in de KCR-raad. De eerste resultaten van dit jaarplan zijn aan
ons inzichtelijk gemaakt door middel van een tussenevaluatie. Fijn dat er naar aanleiding van dit
stuk ook vervolgstappen komen.
Verder kwamen de coronaperikelen aan bod, zo blijkt het een hele uitdaging te zijn om alle
groepen draaiende te houden maar gelukkig is deze planning tot nog toe goed gelukt. De KCRraad heeft aangegeven het fijn te vinden om sneller te worden meegenomen in actuele
ontwikkelingen en heeft daarop de toezegging gekregen voortaan vaker updates te krijgen.
Zo kunnen we de situatie beter monitoren en waar nodig ons advies geven.
Ook houden we regelmatig de verkeersveiligheid rondom het kindcentrum in de gaten, hier
hebben we weer een korte update van gekregen. Doordat het overleg tussen de betrokken
partijen in november was geannuleerd viel er dit keer niet veel te melden. De werkgroep die zich
hiermee bezig houdt heeft aan het begin van het nieuwe jaar weer een overlegmoment, we zijn
benieuwd naar de ontwikkelingen hierin.
Namens de hele KCR wensen we iedereen fijne feestdagen.
Met vriendelijke groet,
René de Geus
voorzitter

Dienstverlening jeugdgezondheidszorg
Beste ouders / verzorgers,
Vorig jaar wensten we elkaar een 'normaal' 2021 toe. Toen wisten we niet dat ons nog zo'n
bewogen jaar te wachten stond. Weer een jaar dat veel vergde van ons allemaal. En we zijn er
nog niet, er is genoeg te doen.
In verband met ondersteuning van onze jeugdartsen aan de corona-boostercampagne passen
wij de dienstverlening jeugdgezondheidszorg in de komende weken wat aan. Maar wij houden
altijd oog voor kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties. Waar nodig kunnen wij als GGD
een huisbezoek brengen om in kaart te brengen wat er speelt en wat er nodig is om ouders en
kind te ondersteunen.
- Voor ouders en kinderen zijn er de volgende ondersteunende sites en informatie:
Voor ouders
•
GroeiGids.nl
•
Veilig Thuis: Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
•
Nederlands Jeugdinstituut: Coronavirus - informatie voor ouders (nji.nl)
Voor kinderen
•
Geef kinderen mee dat als het even niet goed gaat thuis, zij erover proberen te praten met
een volwassene die vertrouwd voor hen voelt
•
Nederlands Jeugdinstituut: Coronavirus - informatie voor kinderen (nji.nl)
•
Kindertelefoon – Met de kindertelefoon kun je over alles praten
Uitleg over chatten met een vrijwilliger van de Kindertelefoon (Filmpje op YouTube)
Met vriendelijke groet, de GGD Hart voor Brabant

wist u dat...
•
•
•
•
•

We dit schooljaar de vloerbedekking vervangen in alle lokalen en kantoren?
In de kerstvakantie dit voor 3 kleutergroepen gepland staat?
Er in de huidige noodopvang diverse leuke activiteiten voor de kinderen zijn?
Alle collega’s aan deze noodopvang hun steentje bijdragen?
Wij u allen hele fijne feestdagen toewensen?

