26 juni 2017

14 september

Dag allemaal,
En dan is het vandaag opeens weer hartje zomer! We gaan van het ene
uiterste naar het andere… De afgelopen weken zijn er helaas al meerdere
kinderen thuisgebleven met coronagerelateerde klachten (of binnen het
gezin). De komende maanden zal dit natuurlijk meer voorkomen.

Mocht uw kind thuisblijven met lichte coronagerelateerde klachten of
klachten binnen het gezin, dan geven we, als het langer dan een dag
duurt, een pakketje thuiswerk mee (vanaf groep 3). Kinderen die “echt ziek”
zijn, hoeven natuurlijk geen huiswerk te maken. Twijfelt u of uw kind naar
school kan, raadpleeg dan de “beslisboom” van BOINK en Jeugdartsen
Nederland, gebaseerd op de de richtlijnen van de RIVM. We hebben de
beslisboom meegestuurd als bijlage en kunt deze vinden op onze website/
via deze link: https://www.overhael.nl/index.php?section=24&page=249
Mocht het voorkomen dat teamleden thuisblijven, dan zijn er twee
opties. Als een leerkracht ziek is, gaan we op zoek naar vervanging. Met
de huidige personeelsproblematiek in het onderwijs, kan het voorkomen
dat er geen vervanging is. In dat geval zijn we gedwongen de klas naar
huis te sturen. Vanaf de tweede dag dat de kinderen (eventueel)
thuisblijven, zorgen we ervoor dat er een pakketje met werk klaarligt op
school. U kunt dit dan in de ochtend ophalen. Als een leerkracht niet
(ernstig) ziek is maar uit voorzorg thuis moet blijven, dan is vervanging
helaas niet mogelijk. In dat geval blijven de kinderen thuis. De leerkracht
zal dan vanaf de tweede dag het thuiswerk verzorgen. Voor groep 7/8
geldt, dat zij mogelijk op school kunnen worden opgevangen, als er
ondersteuning op school aanwezig is. Omdat deze groep zeer zelfstandig
is, kan de leerkracht dan via het digibord gedeeltelijk het onderwijs
verzorgen. In verband met de privacywetgeving, geven wij geen informatie
over de reden van afwezigheid van teamleden. Als er een leerling of
medewerker positief getest is op corona, nemen wij direct contact op met
de GGD. In overleg met hen worden de te nemen vervolgstappen

afgesproken.

Schooltevredenheidsonderzoek- de uitslag
Afgelopen maart hebben we een oudertevredenheidsonderzoek
afgenomen. De Ouderraads- en Medezeggenschapsraadvergaderingen
waren al gepland om de uitslagen te bespreken, voordat de resultaten
middels een nieuwsbrief verspreid zouden worden. Daarnaast waren er
inloopochtenden gepland om met u over bepaalde onderwerpen in gesprek
te gaan. Helaas liep alles anders. Nu is het dan echt zover! In de bijlage
vindt u de samenvatting van de Oudertevredenheidspeiling. In totaal
krijgen we een cijfer van 8,6 tegenover een landelijk gemiddelde van
7,6. Een fantastisch resultaat, waar we erg trots op zijn!

Naar aanleiding van de resultaten zijn er binnen het team gesprekken
gevoerd. Ook zijn de resultaten besproken met de MR en de OR. In de
samenvatting vindt u ook de resultaten van de leerlingtevredenheidspeiling.
De leerlingen geven ons een 8,7, ook dat is een prachtig resultaat!
Ook deze resultaten zijn binnen het team, de OR en de MR besproken en
is er in de groepen met de leerlingen gesproken. We hebben aan de
leelringen gevraagd hoe we ze beter kunnen helpen en wat ze van ons
nodig hebben om fijn te werken. Er zijn ook een aantal verbeterpunten
gesignaleerd. De komende maanden besteden we dagelijks extra aandacht
aan het welbevinden van de leerlingen en de relatie leerkracht/leerling. We
hebben hierover een aantal afspraken gemaakt en doelen gesteld. In maart
zullen we de vragenlijst nogmaals bij groep 5-8 afnemen om te bepalen of
ons verbetertraject geslaagd is.
Heeft u over bovenstaande informatie nog aanvullende vragen of
opmerkingen, of wilt u hierover van gedachten wisselen met mij, dan
bent u van harte welkom om een afspraak te maken!

Voorschoolse Opvang!
Wie komt er gezellig bij ons spelen voor schooltijd? Naast naschoolse
opvang (BSO), zijn wij aan het begin van het schooljaar ook gestart
met een pilot voor Voorschoolse Opvang (VSO)! Samen met de
kinderen starten we de dag rustig in een fijne omgeving.
We gebruiken hiervoor het BSO lokaal en de kinderen mogen zelf kiezen

waarmee zij willen spelen en wat zij willen doen; knutselen of lezen met de
juf, lezen, spelen met lego of iets anders leuks. De kinderen kunnen hun
ontbijt meenemen en ondertussen wat kletsen. Het uurtarief voor VSO is
gelijk aan het uurtarief voor BSO. Je kunt voor voorschoolse opvang
kinderopvang toeslag aanvragen. Geen stress bij ouders en kinderen, maar
een rustige start van de dag. We bieden VSO aan op ma-di-do.

Met vriendelijke groet,
Leonie Knip TiTa Kinderopvang.

Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling! Op
deze manier kunnen kinderen zowel voor,
tussen als na school op dezelfde locatie
blijven met vaste gezichten en vaste regels
en afspraken. We hopen dan ook dat ouders
en kinderen net zo enthousiast zijn als wij en
de VSO een groot succes wordt!

Vriendelijk verzoek
Vanwege de corona-maatregelen vragen we ouders van leerlingen in
groep 5-8 om hun kind bij de brug af te zetten en op te halen. Ouders
van groep 1-2 wachten op het schoolplein en alleen ouders van groep
3-4 wachten buiten het plein, bij het hek. Nu zien we dat het op straat
steeds drukker wordt om 15:15 uur. Dit zorgt ervoor dat de 1,5 meter
afstand niet gehouden kan worden en auto’s en fietsers gehinderd worden.
Wilt u alstublieft rekening houden met de gemaakte afspraken? Voor
schooltijd is het een stuk rustiger met ouders op en rond het schoolplein. U
bent dan van harte welkom! Alvast heel hartelijk dank voor uw
medewerking. Ook na schooltijd bent u van harte welkom om een kijkje in
de klas te komen nemen met uw kind! Maak dan wel even een afspraak
met de leerkracht!

Naschoolse Activiteiten!
Everybody dance now! Op maandag 5 oktober starten er in de kerk in
Driehuizen 8 danslessen, tussen 15:30 en 16:30 uur. Supercool, leuk en
swingend voor alle jongens en meiden van groep 6, 7 en 8.

De kosten zijn slechts 2 euro per les ( in totaal dus 16,-) en je kunt je
aanmelden via www.stadskidsalkmaar.nl. Er hebben zich inmiddels 8
leelringen aangemeld, dat betekent dat de lessen doorgaan. De eerste les
start op maandag 5 oktober.

Wespen!
Het kan u niet zijn ontgaan: we hebben ontzettend veel last van
wespen! Dit leidt tot zeer vervelende situaties in en rond school. De
gemeente is helaas zeer terughoudend met het verdelgen van
wespennesten. Er is een nest in de buurt gevonden dat inmiddels is
verwijderd. Het aantal wespen is daardoor wel verminderd, maar ze zijn
nog niet allemaal verdwenen.

KWINK van de week
In alle groepen werken we met de KWINK, dat is onze
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De
komende twee weken staat het volgende thema
centraal:‘Ik kan een ander een compliment geven”

Belangrijke data
18 september

laatste werkdag juf Danielle

21 september

start juf Celeste

30 september

start Kinderboekenweek

2 oktober

Studiedag team de Overhael, kinderen vrij!

9 oktober

afsluiting Kinderboekenweek/
Kermisspelletjes (?)

10-18 oktober

Herfstvakantie

Met vriendelijke groet namens het gehele team,

Edith Hoegen

