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Voor de Agenda:  

maandag 7 september  
woensdag 9 september  
vrijdag 18 september  
woensdag 23 september  
woensdag 30 september  

Studiedag - alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij 
Mad Science demoles Zuid en Noord 
OB (groep 1 en 2) vrij 
Start Kinderpostzegel-actie groep 7 
Start van de Kinderboekenweek 

 

Nieuws van de directie – uit ons IKC  
 
Communicatie  
We blijven u graag informeren over alles wat er speelt op ons IKC. In deze ‘nieuwe’ tijd 
merken we dat we elkaar minder vaak zien en spreken. We willen u wat vaker informeren 
via deze nieuwsbrieven, maar ook via andere kanalen.  
Vanaf nu kunt u elke 2 a 3 weken een nieuwsbrief verwachten. In deze nieuwsbrief staan 
voornamelijk schoolzaken.  
Informatie m.b.t. de groep van uw kind(eren) ontvangt u via Social Schools. Ook de peuters, 
het KDV en de BSO sturen berichten om u als ouder op de hoogte te houden, en nu ouders 
niet in school mogen komen, u te laten zien wat de kinderen en wij allemaal doen.  
Mocht u ergens tegenaan lopen of wilt u gewoon wat kwijt, de deur staat, 
spreekwoordelijk gezien, altijd open! Nu we elkaar minder vaak bij de 
deur, het hek of informeel zien, vragen we u om gerust te mailen met 
vragen, opmerkingen, etc. De medewerkers van ons IKC zullen binnen 1 a 
2 werkdagen reageren via mail of telefoon. Bij duo leerkrachten is het 
handig als u beide leerkrachten in de cc zet. Onze mailadressen staan in 
het praktische infoboekje. 
 
Dringend verzoek: bij ziekmeldingen graag altijd even bellen voor schooltijd!  
 
Afgelopen week hebben ouders en leerkrachten (opnieuw) kennisgemaakt in de 
startgesprekken. Fijn om elkaar weer even, op gepaste afstand, te zien!  
Bij deze startgesprekken hebben we geïnventariseerd waarbij u als ouder graag zou willen 
helpen. Denk aan de IKC raad, techniekdozen op locatie Zuid, ouders die willen overblijven 
(u mag zelf aangeven wanneer en hoe vaak), feesten, etc. We vragen u de formulieren mee 
te geven aan uw kind. Mocht u zelf talenten of suggesties hebben waarmee u ons kunt 
helpen, dan nodigen we u uit om dit aan te geven op het formulier.  
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Protocol basisonderwijs  

Wanneer moeten kinderen thuisblijven? Dat is de meest gestelde vraag van de afgelopen 
week. Hiervoor geldt:  

- Voor baby’s/peuters en groep 1/2: verkouden, dan mag het kind naar school of naar 
de opvang, andere klachten als hoesten, keelpijn, koorts: dan blijft het kind thuis.  

- Voor groep 3 t/m 8: Verkouden of andere klachten als hoesten, keelpijn, koorts: 
kinderen blijven thuis en laten zich bij voorkeur testen.  

- Gezinsleden/huisgenoten met verkoudheid en zelf geen klachten: kinderen mogen 
naar school of naar de opvang. 

- Gezinsleden/huisgenoten met koorts en klachten: kinderen blijven thuis.  

Op de site van de rijksoverheid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel staat alle 
actuele informatie en hoe u zichzelf of uw kind kunt aanmelden voor de test.  

De afgelopen dagen zijn er al veel kinderen thuis geweest door klachten. Komende week 
gaan we kijken of de inloggegevens van de kinderen allemaal nog kloppen, zodat ze thuis 
ook verder kunnen met oefenen.  
 

Ventilatie 

In opdracht van ons bestuur Innerwaard zijn alle scholen bezocht en is er gekeken naar de 
ventilatie.  
Op onze beide locaties zijn CO2-meters aanwezig en geldt verder het advies om te ventileren 
via open ramen en bij koud weer ventileren in de pauzes en voor en na schooltijd. Het is 
raadzaam om een extra trui of vest mee te nemen.  

 

Mad Science 

De na-schoolse Mad Science lessen gaan weer van start. Om kennis te maken met deze 
wetenschapslessen is er op woensdag 9 september op beide locaties een demoles.  
U kunt via de site van Mad Science inschrijven (voor 17 september)  voor de naschoolse 
technieklessen.  
https://nederland.madscience.org/naschoolsecursus.aspx Hieraan zijn kosten verbonden.  
Bij voldoende deelname gaan de lessen van start op donderdag 24 september. Er zijn in 
totaal 6 lessen  

Starttijd: 15:00 uur  

Dag 1: 24-9-2020   
Dag 2: 1-10-2020   
Dag 3: 8-10-2020   
Dag 4: 15-10-2020   
Dag 5: 29-10-2020   
Dag 6: 5-11-2020   
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Schoolontwikkeling 

Als school zijn we verplicht om elke vier jaar een nieuw schoolplan te schrijven. In dit 
schoolplan geven we aan waar we de aankomende vier schooljaren mee aan de slag gaan. 
Dit schoolplan wordt besproken met het team en de MR. Vanuit dit schoolplan ontstaat 
jaarlijks een jaarplan. In dit plan staan de concrete doelen en speerpunten voor het 
aankomende schooljaar. In deze nieuwsbrief willen we aangeven wat de speerpunten zijn 
voor dit schooljaar. In de volgende nieuwsbrieven zullen we ook inhoudelijk ingaan op deze 
speerpunten. In overleg met het team, en mede gebaseerd op de uitkomsten van de ouder- 
en leerlingtevredenheidsonderzoeken hebben we als school voor de volgende speerpunten 
gekozen: - montessori onderwijs en montessori bekwaamheden, - technisch lezen en 
begrijpend lezen, - KiVa, - meer- en hoogbegaafdheid, - doorgaande montessorilijn opvang 
en onderwijs, - Kosmisch onderwijs in combinatie met VierKeerWijzer, - spelling. Ook krijgt 
de overgang van groep 2 naar groep 3 extra aandacht.  

 

Studiedagen en roostervrije onderbouw dagen:  

Op studiedagen zijn groep 1 t/m 8 vrij. Op roostervrije vrijdagen is groep 1/2 vrij. Voor 
informatie over BSO op deze dagen kunt u contact op nemen met de pedagogisch 
medewerkers van de BSO’s.  

Let op: vrijdag 18 december en vrijdag 23 juli zijn alle kinderen vanaf 12 uur vrij!  

Studiedagen (groep 1 t/m 8 vrij)  
Maandag 7 september 2020  
Vrijdag 9 oktober 2020  
Woensdag 11 november 2020 – Innerwaard 
Maandag 22 februari 2021  
Vrijdag 25 juni 2021 

Roostervrije vrijdagen voor de onderbouw:  
18 september 2020 
27 november 2020 
22 januari 2021 
19 maart 2021 
4 juni 2021 
16 juli 2021 

              
 

Uit de opvang – Zonnekinderen  

Na de zomervakantie zijn er 2 nieuwe pedagogisch medewerksters op ons IKC gestart. Op 
zuid is Kim Pastoor begonnen bij de peuters en het KDV. Op locatie Noord is Lisa Sanders 
gestart bij de peuters.  
Marsha Kobus neemt deze week afscheid van de Groene Ring. Wij wensen haar veel geluk 
op haar nieuwe werkplek!  

 
Fijn weekend!  
Team Montessori IKC De Groene Ring 
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