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Beste ouder(s),
De eerste nieuwsbrief van 2021, vanuit school wensen we u een gelukkig en gezond 2021
toe. Een rare start in lockdown met noodopvang en onderwijs op afstand.
Dat betekent voor alle ouders een heel drukke en onrustige start met kinderen in huis
begeleiden bij hun schoolwerk terwijl u zelf ook moet werken. Een stevige klus, dat beseffen
we goed. Het team probeert de kinderen zo goed mogelijk op weg te helpen en vragen te
beantwoorden via de digitale classroom. Als leerkrachten merken dat uw kind helemaal niet
aan het werk gaat, zullen zij u daarover een mailtje sturen zodat u dit ook weet en thuis
met uw kind samen kunt kijken naar het werk. We wensen u en uw kind veel succes en
geen stress toe. Samen gezond en vrolijk door deze tijd heen komen is het belangrijkste.
Morgen, dinsdag 11 januari, is de volgende persconferentie. We zullen dan horen of de
scholen volgende week weer open mogen of nog langer
gesloten blijven.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Parkeerplaats Zuidzijde
De Parkeerplaats tussen de school en flat aan de zuidzijde is nu afgezet als bouwterrein. U
kunt vanaf die parkeerplaats niet naar school lopen. Dit zal een aantal weken/maanden
duren.

School in-/uitgaan
Wanneer de scholen weer open gaan, zullen we de groepen in rijen vanaf
het schoolplein ophalen en samen naar binnen gaan.
De groepen 3, 5, 6 & 8 blijven om 8:25 uur naar binnen gaan, 14:25 uit
(woensdag 12:25 uur).
De groepen 4 & 7 om 8:30 uur en vanaf januari ook groep 5/6 om 8:30 uur
en uit om 14:30 (woensdag 12:30 uur).
De kleuters kunnen meteen naar de kleuterdeur komen en tussen 8:20 en 8:30 uur naar
binnen. Tussen 14:25 en 14:30 komen de groepen dan om beurten naar buiten (woensdag
tussen 12:25 - 12:30 uur).

Naschoolse activiteiten
Deze worden vooralsnog doorgeschoven naar het moment dat de scholen weer opengaan.
➢ Mad science start in februari voor de groepen 3,4,5
https://www.kindercampusking.nl/science/
➢ schaken, gaat door met de groep die al bezig is, leraar Jasper communiceert
zelf met jullie over het startmoment.
➢ Tekenen, de huidige groep en de wachtlijst is al direct benaderd door Marion
Hamburg. Ook zij communiceert zelf met deze groep over het startmoment.
➢ Typetuin start in maart voor de groepen 6-8, kinderen leren hier blind typen en
kunnen hun certificaat halen. De lessen zijn op maandagmiddag op school en thuis
oefenen is vereist. https://www.kindercampusking.nl/typecursus/

Privacyvoorkeuren wijzigen in Parro
In januari kunt u in Parro drie weken lang de privacyvoorkeuren voor uw kinderen
zelf aanpassen, dit doet u als volgd:
● Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
● Tik op Privacy-voorkeuren.
● Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje
achter het kind.
Op 24 januari worden de privacyvoorkeuren weer dichtgezet. Vanaf nu krijgt u na elke
zomervakantie en aan het begin van het kalenderjaar deze mogelijkheid.

Opties om thuis te doen
Is uw kind klaar met het schoolwerk voor de dag?
Dan treft u hieronder nog leuke en sportieve mogelijkheden aan voor uw kind:
➢ https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-kinderen/
➢ AmstelveenSport ondersteunt het onderwijs op afstand door het geven van
online bewegingsonderwijs.
Live beweeglessen: wij gaan vanaf a.s. maandag (11 januari) LIVE online
beweeglesjes geven. Elke maandag, dinsdag, donderdag én vrijdag om 11.30 uur
start dit lesje; het duurt een kwartiertje. Wij doen dit specifiek voor de
basisschoolleerlingen uit Amstelveen.
Maandag 11 januari: https://youtu.be/Qp_aOtvymgQ
Dinsdag 12 januari: https://youtu.be/qmv-r8lRlfY
Donderdag 14 januari: https://youtu.be/YOMqVZuehHo
Vrijdag 15 januari: https://youtu.be/d0jEuRXeVwc
Mochten de kinderen niet op het aangegeven moment (live) de les
kunnen volgen, kunnen zij achteraf alsnog de les doen door op
dezelfde link te klikken.
Online beweegganzenbord: wij hebben een Beweegganzenbordspel laten ontwerpen
en deze is te vinden op onze website. Er zijn twee versies: een voor kinderen en een
voor volwassenen. https://www.amstelveensport.nl/beweegganzenbord/

Growth Mindset
Vorige jaar hebben wij op koffiemomenten u meegenomen in het werken en denken vanuit
de growth mindset. Deze denkwijze zetten wij op school in en en het is heel effectief als u
dat thuis ook doet. Hieronder kunt u hier nog wat over lezen. De koffieochtend op
19 januari zal nu helaas niet door gaan.

Growth Mindset en Positieve Gedachten: hulp gevraagd van ouders!
Het is bewezen dat het helpt als je positieve gedachten hebt voordat je een toets gaat maken.
Daar hoort ook een gevoel bij, bijvoorbeeld: trots, hoop, blijdschap….
Soms komen de leerlingen erg zenuwachtig op school voor de toets: de leerkracht probeert de
mindset dan in positieve zin te zetten, ook in de klas merken we dat het werkt.
Wilt u, ouders en verzorgers, ons hierbij helpen? Misschien zijn bovenstaande kaartjes met de
helpende gedachten ondersteunend?
Op school werken we ook hard aan de Growth Mindset: door het geven van goede feedback
(wat kun je al, wat ga je leren, hoe pak je dat aan, hoe lukte het de vorige keer goed, wat deed
je toen?) leren we de leerlingen leren.
Leren gaat niet vanzelf! Bij echt leren ga je door een diep leerkuil heen, maar met de goede
mindset kom je er uit en merk je dat je weer een stap verder bent gekomen met leren. Zo ziet
leren er uit!

CITO-toetsen januari
Twee keer per jaar nemen wij de toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem af. De
eerste keer halverwege januari. We zouden daar dus op 18 januari mee
beginnen. Nu de kinderen twee weken daarvoor thuis zijn, is dat niet mogelijk.
We zullen altijd eerst een gewone lesweek inplannen voordat we toetsen gaan
afnemen.

