Nieuwsbrief
16 november 2020
Mireille Dop

TAART!
Het team heeft onlangs heerlijk taart gegeten. Waarom?
Wij hebben voor onze inzet en kwaliteit van onze aanpak
PBIS ‘Erkenning op groen’ gekregen. Externen hebben
gekeken naar hoe en wat wij doen en wat de kwaliteit
daarvan is. De waardering naar ons is uitgesproken in de
vorm van ‘Erkenning op groen’. Wilt u
weten wat dit verder betekent en wat
wij er allemaal voor hebben moeten
doen om dit te behalen, dan bent u
van harte welkom tijdens een digitale
bijeenkomst op maandag 23
november om 19:00 uur. Om de
bijeenkomst te kunnen volgen klikt u
hier.

Ik ben Mireille Dop, de moeder van
Morris uit groep 4. In het dagelijks leven
werk ik als programmamanager bij
ThiemeMeulenhoff. Daar houd ik mij
vooral bezig met interne
veranderprocessen in de organisatie die
de digitalisering van lesmateriaal met
zich meebrengt. En sinds dit schooljaar ben ik actief in de
MR. Graag wil ik meedenken met de school over haar
beleid en mogelijkheden. Ik vind het fijn om op deze manier
meer betrokken te kunnen zijn bij de school en namens de
ouders mijn bijdrage te kunnen leveren.

VANUIT DE MR
De MR stelt zich voor
Sinds dit schooljaar hebben wij een nieuwe gewijzigde
samenstelling van de Medezeggenschapsraad (MR). De rol
van de MR is om mee te praten, denken en beslissen met
het schoolbestuur over het
schoolbeleid. Graag stellen wij ons
aan jullie voor:
Femke Kuipers (voorzitter MR):
Ik ben Femke Kuipers, moeder van
Roza (groep 4) en Felix (groep 2A). In het dagelijks leven
werk ik als ambulant dienstverlener vanuit het cluster 2
onderwijs (met dove of slechthorende leerlingen of
leerlingen met spraak/taal problematiek) en begeleid ik
scholen, leerlingen en ouders.
Dit is mijn tweede termijn als lid van de MR van de
Meander. Ik vind deelname aan de MR een fijne manier om
nauw betrokken te zijn bij de school en een steentje bij te
kunnen dragen aan een veilige en prettige leeromgeving en
pedagogisch klimaat voor alle kinderen.
Een goede vertrouwensrelatie en vruchtbare samenwerking
tussen ouders en school zijn voor mij belangrijk. Een
heldere communicatie om voldoende geïnformeerd te zijn
en een transparante en eerlijke houding zijn daarin voor mij
sleutelwoorden.

Als oudergeleding van de MR vertegenwoordigen wij jullie
als ouders, dus mocht je iets willen aankaarten aarzel dan
vooral niet om eens van ons aan te schieten op het
schoolplein of via de mail naar mr.meander@meerkring.nl.
Caroline Farret Jentink
Ik ben Caroline Farret Jentink,
leerkracht op De Meander in groep 1/2.
Sinds 2005 ben ik werkzaam in het
basisonderwijs. De spontaniteit van
jonge kinderen spreekt me enorm aan
en hier maak ik in de dagelijkse
lespraktijk zo veel mogelijk gebruik van, zonder de
kleuterdoelen uit het oog te verliezen.
Vorig jaar heb ik mij aangemeld voor de MR, omdat ik dat
een mooi persoonlijk ontwikkelingspunt vind en graag op
een hoger niveau meede nk over schoolbeleid, waarbij ik
mijn collega's representeer. Daarnaast vertegenwoordig ik
De Meander ook in de GMR van Meerkring.
Ezra Ruitenberg
Ik ben Ezra Ruitenberg, ik ben
administratief medewerker en
onderwijsassistent. Ik regel de
school- en leerling administratie met
plezier. Daarnaast assisteer ik in de
groepen 5 t/m 8 waar
nodig is als onderwijsassistente. Ik
begeleid kinderen en ondersteun de
leerkrachten. Ik vind
het erg leuk dat geen dag hetzelfde is met deze twee
functies. Sinds vorig jaar zit ik in de MR. Ik wilde graag meer
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weten hoe dat allemaal werkt op een school en zo krijg ik
daar meer
inzicht van. Ook leuk om zo ook contact met ouders te
hebben.
Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een mail naar
mr.meander@meerkring.nl als je vragen hebt of iets
kenbaar wilt maken!
ONLINE LESGEVEN
Tijdens de eerste coronagolf hebben de kinderen ook
online-lessen gevolgd via Teams. In de huidige periode
gebeurt dit soms ook. Wanneer dan, kunt u zich afvragen.
Als een leerkracht zich ziek meldt met een mogelijke
coronabesmetting dan wordt in eerste instantie gekeken of
er vervanging mogelijk is. In de afgelopen weken hebben
wij gezien dat veel parttimers het onderwijsproces zo
belangrijk vinden dat zij, indien mogelijk, extra zijn komen
werken. Waarvoor hartelijk dank! Als er geen vervanging is
en de leerkracht is wel in staat om les te geven, dan gaat
de afwezig gemelde leerkracht onderwijs op afstand
verzorgen via Teams. Hiervoor is het noodzakelijk dat de
kinderen een pakket hebben met lesstof gericht op de
vakgebieden die op het rooster staan.
Als een leerkracht zich op zijn/haar werkdag afwezig meldt,
dan kunnen de pakketten vanaf 08:00 uuropgehaald
worden. De lessen gaan dan vanaf 10:00 uur van start. Op
deze manier hebben ouders/kinderen de gelegenheid om
de pakketten op te halen.
Meldt een leerkracht zich voorafgaand aan een werkdag
ziek, dan krijgen de ouders al eerder via de mail bericht en
kunnen de kinderen op
de dag voorafgaand aan
de afwezigheid van de
leerkracht het pakket al
meenemen. De lessen
gaan dan om 08:15 uur
op afstand van start.
In de pakketten zit ook het nood-boekje, waaruit kinderen
ook een opdracht krijgen.
Om te kunnen zien dat kinderen aanwezig zijn is het
belangrijk dat zij de camera aan hebben staan. De chatfunctie dient alleen als middel om vragen te stellen.
Onderbouw:

Via Teams wordt er in shifts een activiteit door de LK
gedaan (maximaal het aantal kinderen dat tegelijk in beeld
kan zijn).
Dit zijn activiteiten waar materiaal voor gebruikt wordt dat
iedereen in huis heeft en aansluit bij de kleuterdoelen.
Een verwerking van de aangeboden activiteit is in principe
ook met materiaal dat in huis is.
Wij gaan ervan uit dat u de privacy van de leerkracht
respecteert en ervoor zorgt dat er een veilige omgeving is
voor de leerkracht. Hiermee wordt bedoeld dat er op geen
enkele wijze opnames gemaakt worden van de onlinelessen.
Is er geen leerkracht beschikbaar en is de afwezige
leerkracht niet in staat om les te verzorgen, dan krijgen de
kinderen werk om thuis zelfstandig te maken. Ook deze
pakketten moeten dan worden opgehaald. Middels mail
wordt u op de hoogte gebracht van het moment van
ophalen.
Wordt een leerling afwezig gemeld i.v.m. corona
gerelateerde klachten of doordat een ouder positief getest
is, dan zorgen wij ervoor dat er vanaf dag 2 materialen bij
de leerling zijn, zodat deze thuis verder begeleid aan het
werk kan. Tijdens het lopen van de rondes kijkt de
leerkracht of de leerling via de chat een vraag heeft gesteld.
De leerling volgt via Teams de instructie en maakt daarna
de verwerkingsstof.
Onderbouw:
De leerling volgt via Teams een kringactiviteit en krijgt
vanuit daar een verwerkingsopdracht. Terugkoppeling
vanuit de ouders via een foto, o.i.d. Dit spreekt de
leerkracht zelf met de desbetreffende ouder af.
Voor de rest van de dag volgt nog een opdracht die de
kinderen met materialen van thuis kan volbrengen.
Voor een leerling die ziek gemeld wordt geldt
bovenstaande niet. Deze leerling is ziek en zal geen
thuisonderwijs krijgen.
Bovenstaande zal het team in januari evalueren. Mocht er
dan iets wijzigen wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Communicatie over afwezigheid van een leerkracht vindt
altijd via de mail plaats. Het is daarom belangrijk voor u als
ouder dat u ’s ochtends even uw mail checkt om te zien of
er vanuit school nog een bericht verstuurd is.
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LEERKRACHT BESMET; WAT WORDT GEMELD?
U heeft tot op heden informatie gekregen welke leerkracht
thuis is i.v.m. een besmetting met het
COVID-19 virus. De overheid heeft nu
bepaald dat dit niet meer mag. Het enige
dat ik mag melden is dat er een leerkracht
in een bepaalde groep is die besmet is
met het virus. Er mag dus geen naam meer genoemd
worden, ook al zou de leerkracht mij toestemming geven.
SCHOOLFRUIT
Dit jaar zijn wij wederom ingeloot voor schoolfruit. Dit
betekent dat wij op woensdag, donderdag en vrijdag aan de
kinderen fruit of groente uitdelen om 10:00 uur. U hoeft uw
kind op deze dagen voor dat moment dus niets mee te
geven. Schoolfruit laat kinderen zien wat gezonde voeding
is en laat kinderen soms
ook kennismaken met
een soort groente of fruit
dat voor hen onbekend
is. Bovenal: het is lekker!
STUDIEDAG
Denkt u eraan dat volgende week dinsdag, 24 november,
de kinderen vrij zijn in verband met de studiedag van het
team. Maandag is er wel gewoon school.

NIEUWE INRICHTING SPEELLOKAAL
Vandaag hebben wij nieuwe materialen gekregen in ons
speellokaal. Dit wordt op een nog uitdagender manier
gymonderwijs voor onze kleuters en peuters!

AGENDA
November 2020
Ma.
23
PBIS-themabijeenkomst ‘Erkenning op
Groen’ (19:00 uur via Teams)
di.
24
studiedag – school dicht
December 2020
vr.
04
wo.
09
wo.
16
do.
17
ma. 21 – vr. 01
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sinterklaasviering
open ochtend nieuwe ouders
kerstdiner
kerstviering
kerstvakantie
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