Nieuwsbrief 9 april 2021
Agenda
13 april:
27 april:
3 t/m 7 mei:
13 en 14 mei:
24 mei:
1 juni:

Praktisch verkeersexamen groepen 7 en 8
Koningsdag, alle kinderen zijn vrij
Meivakantie
Hemelvaartsweekend: 2 dagen vrij
Tweede Pinksterdag
Oudercafé: Thema: “Waar ben je als ouder trots op? “Zicht krijgen op
je krachten” (zie ook de flyer onderaan deze nieuwsbrief)

Algemeen
RIVM
In de nieuwsbrief blijven we de maatregelen rondom corona herhalen.
Het RIVM past de maatregelen soms aan. De meest recente informatie, waaronder een
beslisboom, vindt u via deze link. Hierin leest u o.a. wat u doet bij (neus)verkoudheid, of wat
de procedure is wanneer u of uw kind getest moet worden.
Personeel
Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Dat is
ook het moment dat het hele team kan aangeven welke wensen zij voor volgend schooljaar
hebben. U kunt hierbij denken aan meer of minder werken of zelfs een andere baan.
Al iets eerder dan het nieuwe schooljaar, willen wij hierbij met u delen dat meester Koen
vanaf 20 mei twee dagen per week op basisschool de Wegwijzer gaat werken en na de
zomervakantie volledig daar naartoe zal gaan. De ouders en kinderen van groep 8 zijn hier
inmiddels al van op de hoogte gesteld. We zullen meester Koen, na 11 jaar op onze school,
gaan missen. Maar gelukkig blijft hij voorlopig nog wel 2 dagen per week om zodoende met
de groep 8 leerlingen het jaar goed te kunnen afsluiten.

Studiedagen 2 april en 3 april: een terugblik
Jeelo
Donderdag 1 april is het team hard aan de slag geweest met het
voorbereiden van het nieuwe thema: ‘Zorgen voor dieren’. Dit
thema start op maandag 19 april.
Dieren zijn overal om ons heen. In de tuin, de sloot, het park of op
de boerderij. In Nederland zijn er zelfs meer huisdieren dan

mensen. Mensen beleven veel plezier aan huisdieren en worden er gelukkig van. Maar er is
ook een keerzijde. De asielen zitten vol.
Bij het zorgen voor een dier komt namelijk meer kijken dan je denkt.
Het doel van dit project is dat de kinderen leren over de rol van dieren in
de natuur en op de boerderij. Zij gaan zelf zorgen voor dieren om te
ervaren wat daar allemaal bij komt kijken. Zo worden kinderen zich ervan
bewust dat we goed moeten zorgen voor dieren en dat wij daar met zijn
allen verantwoordelijk voor zijn.
De ontwikkelingslijn die hierin centraal staat is: “Zorgen: zorg voor natuur en milieu”. De ikdoelen, zoals het zorgen voor dieren en planten, staan hierin centraal. Elke groep heeft de
leerroute bepaald, die de kinderen gaan doorlopen om uiteindelijk het thema af te sluiten
met een eindproduct. Wij hebben er zin in!
Ook zijn we hard bezig met nieuwe ontwikkelingen binnen Jeelo. Ons uitgangspunt is om
Jeelo zo goed mogelijk te laten integreren in de school en de maatschappij. We proberen
daarom op de hoogte te blijven en nieuwe ideeën in te zetten.
Voor volgend jaar kunnen we de thema’s alvast bekend maken. Deze zijn zorgvuldig
uitgekozen, passend bij de periode:
30-08-21 tot 15-10-21: Veilig helpen: Zorgen: zorgen voor jezelf en anderen
25-10-21 tot 10-12-21: Inrichten van je eigen omgeving
10-01-22 tot 18-02-22: Eigen project
28-02-22 tot 08-04-22: Omgaan met geld
09-05-22 tot 01-07-22: Omgaan met de natuur: Zorgen: zorgen voor natuur en milieu
Begrijpend luisteren & lezen
Vrijdag 2 april heeft het team een studiedag gehad over begrijpend lezen.
We worden dit jaar begeleid door een onderwijsadviseur. Begrijpend lezen
is een belangrijke vaardigheid op school. Wij gebruiken een aparte
methode begrijpend lezen waarmee we de vaardigheid volgens stappen
aanleren. Eigenlijk heb je het bij alle vakken nodig; ook bij b.v. rekenen en
wereldoriëntatie is het belangrijk dat je de tekst begrijpt.
We willen met het team graag een doorgaande lijn voor de hele school. Dit
begint bij de kleuters met het begrijpend luisteren. Daar leest de leerkracht
het verhaal of tekst voor, maar de manier waarop de kinderen moeten denken over een
verhaal is hetzelfde. Om dat te leren hebben ze een goed voorbeeld nodig. De leerkrachten
‘denken hardop’ tijdens het (voor)lezen. Zo leren de kinderen wat er nodig is om de tekst te
begrijpen.
We hebben weer nieuwe inspiratie en kennis om het lezen met begrip in de groepen toe te
passen!

Gezonde school: bewegen
Dansles
Tijdens de gymles op 25 maart kreeg een aantal groepen
dansles van juf Amanda van Grapèlli. De leerlingen hebben
buiten en binnen dansles gekregen. Binnenkort komt juf
Amanda dansles geven aan de groepen die nog niet aan de
beurt zijn geweest.

Sportactiviteiten
Sportregisseur Yuri van Alkmaar Sport organiseert in samenwerking met Youth for Christ
elke dinsdag een gratis sportactiviteit op het ‘Blauwe Veldje’, het Krajicek Playground aan de
Amelandstraat in Alkmaar Noord. Tijd: 15.30-16.30 uur. Voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.
Aanmelden is niet nodig.

Avond4daagse Home Edition
Ook dit jaar sluit Alkmaar Sport aan bij de Home Edition van de landelijke Avond4daagse.
Deze Home Edition kan gelopen worden tussen 2 april en 30 juni. Loop veilig vanuit huis
binnen 2 weken 4 keer een afstand van 2½, 5 of 10 km en verdien die mooie medaille!
Aanmelden kan via www.alkmaarsport.nl/avond4daagse Zie ook de flyer onderaan deze
nieuwsbrief.

Bericht van de GGD: Hoe gaat het met je kind?
GGD Hollands Noorden onderzoekt de gezondheid en het welzijn van 0 t/m
11 jarige kinderen uit de regio Noord-Holland-Noord. Help jij mee? Vul de vragenlijst over
de gezondheid en het welzijn van je kind in en win! Ga naar www.kindermonitorHN.nl en vul
de vragenlijst anoniem in. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. 1 op de 15 deelnemers
wint een bol.com bon t.w.v. € 10,00 en onder alle deelnemers worden 4 weekendjes weg
naar keuze verloot t.w.v. € 250. Deze vragenlijst brengt de gezondheid van onze jongste
inwoners in beeld. De resultaten worden door GGD HN en gemeenten gebruikt als
input voor het gezondheidsbeleid. Ga voor meer informatie over het onderzoek
naar www.ggdhn.nl/kindermonitor. Alvast bedankt!

Herhaling Coronamaatregelen op school
Met betrekking tot het brengen en halen van uw kind(eren) naar en van school gelden
onderstaande afspraken:
-

Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school;
Als u uw kind(eren) brengt, kom dan alleen en verlaat de
schoolomgeving weer snel;
Houd afstand van andere ouder(s)/ verzorger(s);
De groepen komen via verschillende ingangen de school binnen;
De pauzes van de groepen, waarbij zij buiten spelen, zijn verspreid;
Er wordt voorlopig niet groepsdoorbroken gewerkt;
Alle kinderen desinfecteren de handen bij binnenkomst in het lokaal.
Indien uw kind last heeft van verkoudheid, blijft uw kind thuis.

Team Kardinaal de Jong

NAMENS HET SAMENWERKINGSVERBAND DELEN WE GRAAG ONDERSTAANDE VACATURE:

Klik op deze link om aan te melden

