Buitenschoolse opvang
Kinderdagverblijf
Peuterwerk

Nieuwsbrief 7
Corona
In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:
- Bij klachten en/of een positieve zelftest blijf je thuis.
- Ben je in afwachting van de GGD testuitslag dan blijf je thuis.
- Kinderen vanaf unit 3 krijgen zelftesten mee naar huis. De
bedoeling is dat zij twee keer per week preventief testen.
- Een dringend advies dat de kinderen vanaf unit 3 een
mondneusmasker dragen als zij door de school lopen.
- Het personeel past de gezondheidscheck strikt toe en test ook
twee keer per week preventief.
- De hygiënemaatregelen worden op school strikt toegepast.

donderdag 3 februari 2022

Belangrijke data
7, 8, 10 februari
18 februari
21-25 februari
28 februari
10 maart
14-18 maart

eindgesprekken VO
groep 8
unit 1 en 2 vrij ivm.
studiedag
voorjaarsvakantie
unit 1 en 2 vrij ivm.
studiedag
rapport mee naar
huis
rapportgesprekken

De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
• De school is open, tenzij…
-Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van
het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
-De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te
sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine
moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de
school noodopvang aan.
• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als
mogelijk is in hun situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij
maatwerkoplossingen
Het volledige protocol is te vinden op:
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/20220126-Protocol-bao-so-sbo.pdf

Inval problematiek
Momenteel merken wij erg veel problemen met het vinden van invallers. We proberen altijd het uiterste om het
onderwijs aan de kinderen door te laten gaan. Dit is tot nu toe, op een enkele dag na, ook nog steeds gelukt. We
kunnen dat helaas niet garanderen. Het kan dus gebeuren dat we in de toekomst moeten kiezen om een groep een
dag thuis te laten blijven. Uiteraard zullen we dat zo tijdig mogelijk aan de ouders laten weten.
We hopen op uw begrip daarvoor.

Studiedagen
Door te werken in 3 units kunnen we garanderen dat wij instructies aan kleinere groepjes kunnen aanbieden en hen
zoveel mogelijk op niveau kunnen begeleiden en lesstof kunnen aanbieden.
Hiermee creëren we een doorgaande ontwikkeling voor de kinderen, doordat wij dan beter kunnen inspelen op de
verschillende niveaus en ontwikkeltempo van de kinderen.
Naast de leerkracht die de instructie verzorgd is er ook een leerkracht/begeleider/assistent die de zelfstandig
werkende leerlingen begeleidt en helpt.
Vorig schooljaar zijn we gestart met onze ontwikkeling naar onderwijs in units. We zijn gestart met 4 units, zodat wij
per twee groepen konden onderzoeken en ervaren hoe het samenwerken in de units gaat. Dit was mogelijk doordat

we voor het schooljaar 2020-2021 de Rijksbijdrage voor 8 groepen ontvingen. Door het dalend aantal leerlingen is de
Rijksbijdrage, vanaf dit schooljaar, voor 7 groepen. Doordat Sam Phijffers (WPO-student) in unit 3 werkt, konden we
dit schooljaar nog 4 units formeren.
Echter is de komst van een WPO-student nooit zeker en is de huidige personeelsbezetting te krap voor 4 units.
Ook dit maakt het noodzakelijk om ons verder te ontwikkelen naar een school met 3 units.
Dit schooljaar gebruiken we om onze leerkrachten hierin te specialiseren, zodat we volgend schooljaar goed starten
met ons unitonderwijs in 3 units. We hebben voor dit schooljaar enkele studiedagen ingeroosterd. De eerstvolgende
studiedagen zijn vrijdag 18 en maandag 28 februari.
Vrijdag 18 en maandag 28 februari hebben de kinderen van unit 1 en 2 vrij. Hierdoor hebben zij een wat langere
voorjaarsvakantie. Op vrijdag 18 februari gaan de collega’s van unit 1 en 2 zich buigen over het ontwerp van de
nieuwe unit 1(groep 1, 2 en 3);
De leerkrachten van de nieuwe unit 2 ( groep 4, 5 en 6) en de nieuwe unit 3 ( groep 7 en 8)
doen dat op maandag 28 februari. De leerkrachten van unit 1 en 2 vervangen op 28 februari de collega’s van unit 3
en 4. Daarom hebben de kinderen van unit 1 en 2 ook deze dag vrij. Deze keuze heeft te maken met het aantal
onderwijsuren voor de kinderen van unit 3 en 4

Algemene ouderavond
De ontwikkelingen m.b.t. Corona zijn momenteel zodanig dat wij, voorzichtig, optimistisch zijn en samen met de
Ouderraad en de MR een ouderavond gaan inplannen en organiseren. We verwachten dat een algemene
ouderavond mogelijk is in mei 2022 omdat Corona dan zodanig naar de achtergrond is verdwenen dat ook grotere
bijenkomsten weer zijn toegestaan en ook veilig zijn.
Wij proberen om Marco Bastmeijer ( grondlegger van VierKeerWijzer) voor deze avond vast te leggen. Hij is de
aangewezen persoon om op een inspirerende wijze nieuwe ouders te vertellen over VierKeerWijzer en het voor de
andere ouders ‘op te frissen’
Ook willen wij tijdens deze avond met u in gesprek over unit-onderwijs. Wij hebben dan, mede door de afgeronde
studiedagen een goed beeld hoe wij unit-onderwijs vorm willen geven op Esmoreit. Ook is dan de formatie bekend
en kunnen wij dat meteen meenemen tijdens de gesprekken over unit-onderwijs. We bespreken de vragen die u als
ouder heeft en we kunnen u onze ervaringen tot nu toe vertellen.
Wij plannen z.s.m. een datum en zullen deze dan ook met u delen. Zodat u deze alvast in uw agenda kunt noteren.

Rapport en rapportgesprekken
Een belangrijk onderdeel van het rapport is de IEP-LVS. Naast de taal- en rekentoetsen beantwoorden de kinderen
ook vragen over zichzelf en ontstaat er een beeld van hoe het kind zichzelf ziet, ervaart en hoe het zich ontwikkelt.
Doordat de afgelopen weken veel kinderen op wisselende momenten thuis zaten i.v.m. Corona en er een storing bij
IEP was, zijn niet al die IEP-LVS toetsen afgenomen. De leerkrachten hebben daardoor de ontwikkeling van de
kinderen nog niet tijdens het unit-overleg, met elkaar en ook niet met de kinderen kunnen bespreken.
Hierdoor zijn de rapporten niet op tijd af om deze op donderdag 17 februari met de kinderen mee naar huis te
geven.
De rapporten krijgen de kinderen donderdag 10 maart mee naar huis. De gesprekken schuiven daardoor ook een
week op. Deze zullen plaatsvinden in de week van 14 t/m 18 maart. Vanaf 1 maart kunt u zich voor de gesprekken
aanmelden.

GMR nieuws
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van mijnplein zit van elke mijnpleinschool een
vertegenwoordiger van de MR. De voorzitter van de GMR is langdurig met ziekteverlof.
Niek Nikamp is gevraagd als vervangend voorzitter. Niek dient daarvoor elke donderdag vrij geroosterd te worden.
Zowel school als Niek hebben positief op de vraag gereageerd, met de kanttekening dat de vervanging van Niek goed
geregeld moet zijn. Dat houdt in dat tot aan de zomervakantie er een vaste vervanger komt.
We zullen de ouders van groep 8 informeren zodra dat gerealiseerd is.

Unit 1
Uitvindingen!
Daar draait het deze weken om in unit 1.
De kinderen hebben de opdracht gekregen om
allemaal een robot te maken.
Hoe? Dat mag je zelf weten!

Digitaal onderwijs in unit 1
De afgelopen weken zitten, door Corona, regelmatig kinderen thuis voor de computer en kunnen zij meedoen met
de les op school. Dit leidt soms tot leuke situaties.
Zo waren op dinsdag 1 februari de kleuters, die thuis zaten, uitgenodigd om mee te kijken en te luisteren tijdens het
voorlezen uit het ‘Willen Weten’ boek ‘Grote uitvindingen’.
Thuis begint een kleuter enthousiast tegen de anderen te vertellen. Zijn juf zegt dat hij zijn microfoon even aan moet
zetten. Het jongentje duikt onder tafel en komt tevoorschijn met een speelgoedmicrofoon. Deze houdt hij keurig
voor zijn mond en vertelt vrolijk, maar nog steeds onhoorbaar, verder. Dit tot grote hilariteit van de kinderen end e
juf in de klas.

Een anekdote uit unit 3
In unit 3.5 zijn de kinderen deze week druk met verkleinwoorden. Hoe kun je een woord verkleinen, maar ook
andersom. Wat wordt het woord als je het vergroot. ‘Je moet dan groot denken’.
Bij het woord lammetje vraagt de leerkracht wat het woord lammetje wordt als je groot denkt. Een aantal vingers
gaan de lucht in. De leerling die de beurt krijgt, zegt: ‘lam’. Voordat de juf kan reageren, zegt een andere leerling dat
is toch een schaap.

Carnaval
In de gemeente Raalte en omringende gemeenten is besloten dat Carnaval wordt verplaatst naar 2o t/mn 22 mei.
Dit betekent dat er op 1 maart op school geen Carnaval wordt gevierd. Of school in mei meedoet met Carnaval is op
dit moment nog niet bepaald.

Doerak nieuws
Peuterwerk Doerak:
Bij Doerak gaan we nog even verder met verbouwen. Ditmaal was peuterwerk aan de beurt. Daar is in januari
namelijk een kindertoilet en wastafel gerealiseerd bij de eigen groep. Eerder moesten we met alle peuters de hal
door en maakten we gebruik van de toiletten van de leerlingen. Vanaf nu is dat dus verleden tijd en kunnen de
peuters gewoon bij hun eigen lokaal naar het toilet. Voor iedereen een win-win situatie!

Vanaf januari zijn we ook op de vrijdagochtend gestart met een peuterwerk groep. We bieden nu dus peuterwerk
aan op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag!
BSO Doerak:
Bij BSO Doerak hebben we het spelmateriaal uitgebreid met de aanschaf van een
werkbank. Hier kan naar hartenlust gezaagd, getimmerd en geklust worden na
schooltijd. We hebben al heel wat toffe, creatieve knutselwerken voorbij zien komen
en genieten ervan om de kinderen er zoveel plezier mee te zien maken. In de
vakanties doen we op de BSO altijd veel leuke activiteiten. In de aankomende
voorjaarsvakantie (21 t/m 25 februari) werken we met het thema ‘op avontuur naar
de Alpen’ en staan er weer toffe dingen op de planning!
KDV Doerak:
De groep stroomt vol de afgelopen tijd en we hebben veel nieuwe kinderen mogen verwelkomen op het
kinderdagverblijf. Ook op de vrijdag komen er steeds meer Doerakjes bij, gezellig! We hebben deze dag nog enkele
plekjes over, mocht je hier belang bij hebben dan horen we dit natuurlijk graag! (Ook voor opvang op de andere
dagen kun je altijd contact met ons opnemen)
In januari is het open-huis vanwege de corona- maatregelen niet doorgegaan. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid
om bij ons een kijkje te nemen op afspraak. Voor een rondleiding kunt u bellen met 06-30305873 (locatie
coördinator Doerak)
Met vriendelijke groeten,
Olinka Oostewechel
Locatie Coördinator Luttenberg
0630305873

Hieronder treft u informatie aan waarvan de GGD en het CJG ons heeft gevraagd deze met u te delen.

Gezondheidsonderzoeken vanuit de Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden ouders waar nodig graag bij het
opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te stellen. Heb je vragen
over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken op school die je met ons wilt
bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 443 07 02 (bereikbaar op werkdagen van
8:00 tot 17.00 uur) of via onze website www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.

Gezondheidsonderzoeken
Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 5 jaar de ogen- en orentest te doen
en de lengte- en gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 meten we de lengte en het gewicht.
Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar niet kunnen doen en helaas is dit ook de komende
periode niet mogelijk.
De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier werken:

Gezondheidsonderzoek 5 jaar
Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan dan zelf via Mijn Kinddossier
(www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen voor de ogen- en orentest en een lengte- en gewichtsmeting. Het
onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente op het consultatiebureau. Je ontvangt ook een vragenlijst. Deze
kun je thuis invullen voor de afspraak. De doktersassistente kijkt dan samen met jou of er nog een afspraak wordt
gepland bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar
Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst via Mijn Kinddossier. In deze
vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind en informeren we of jijzelf nog vragen hebt. Daarnaast vragen
we of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De doktersassistente bekijkt de ingevulde vragenlijst en
nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website voor informatie over opgroeien
en opvoeden.
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland

Ben jij ook benieuwd naar de gouden opvoedtip?

Gratis online workshop positief opvoeden ‘leren
luisteren’
Op donderdag 03 februari 2022 (deel 1) en donderdag 10 februari 2022 (deel 2) organiseert het CJG Raalte een
gratis online workshop positief opvoeden met als thema
‘leren luisteren’.
De workshop wordt gegeven door Marieke Elders en Daniëlle
Overbeek.
Wat leer je in de workshop?
Alle ouders maken wel eens mee dat hun kind niet luistert,
wat erg lastig kan zijn. In deze workshop geven Marieke en
Danielle tips die jij zelf kunt toepassen waarmee je ervoor
kunt zorgen dat je kinderen beter luisteren.
Inhoud workshop
Je krijgt informatie over de oorzaken van ongehoorzaam
gedrag, veel voorkomende valkuilen en hoe je
ongehoorzaamheid kunt voorkomen door vooruit te plannen.
Tijdens deze workshop krijg je tips en informatie, doe je
nieuwe vaardigheden op en maak je een persoonlijk
opvoedplan die je thuis kan toepassen.
Enkele dagen voor de online workshop krijg je een werkboek
in de brievenbus, welke je tijdens de online workshop nodig
hebt. Na de workshop kun je thuis aan de slag met jouw persoonlijke opvoedplan.

“Die 5
secondenregel is een
gouden tip!”
C. de Groot,
deelnemer

Voor wie: Ouders uit de gemeente Raalte
Wanneer: Donderdag 03 februari 2022 (deel 1) van 20.30 – 21.30 uur.
Donderdag 10 februari 2022 (deel 2) van 20.30 – 21.30 uur.
Waar: Via Google Meet, je ontvangt een uitnodiging via de e-mail.
Aanmelden: Voor maandag 31 januari 2022 via de aanmeldknop op de deelnemer
website www.cjgraalte.nl. Let op, vol = vol (max. 8 aanmeldingen).
Bij de aanmelding graag uw adresgegevens, e-mail en
telefoonnummer achterlaten. Werkboeken worden thuisbezorgd.

Is jouw kind slim, gevoelig en (vermoedelijk) hoogbegaafd en brengt dit uitdagingen met zich mee?
Dan is deze workshopreeks wellicht iets voor jou!
In maart 2022 geeft orthopedagoog Ellen Schrijver vanuit het CJG Raalte drie gratis workshops voor ouders uit de
gemeente Raalte. Benieuwd waar het over gaat? Lees dan verder.
Workshop 1: kennismaking met hoogbegaafdheid (01-03-2022)
Tijdens de eerste workshop gaan we kennismaken met de termen hoogbegaafdheid en intelligente kinderen. We staan
stil bij de kenmerken van hoogbegaafdheid, bij de uitdagingen die een kind tegen kan komen, maar ook bij de
uitdagingen die dit voor jou als ouder oplevert. Daarnaast staan we stil bij vaardigheden die jij thuis kan toepassen én
oefenen en sluiten we af met een leuke opdracht die je thuis kunt gaan proberen.
Workshop 2: uitdagingen, hoe pak ik dat aan? (15-03-2022)
Nadat je de eerste workshop hebt gevolgd, weet je welke uitdagingen hoogbegaafde en intelligente kinderen kunnen
hebben. In deze workshop gaan we dieper in op deze uitdagingen. We staan bijvoorbeeld stil bij fouten maken,
faalangst, discussies, sensitiviteit, concentratie en motivatie. In deze workshop leer je hoe je kind kan oefenen met deze
uitdagingen.
Workshop 3: hoogbegaafd in de klas (29-03-2022) I
Informatie over de inhoud van deze avond volgt zo spoedig mogelijk.

Praktische informatie
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MR

