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Update Corona maatregelen
Zoals u ongetwijfeld via de media hebt vernomen zijn de regels rond het naar school gaan
van verkouden kinderen aangepast. Ook is er een voorrangsregeling voor het testen van
leerkrachten. Gisteren zijn de nieuwe protocollen gepubliceerd. In de bijlage vindt u een
nieuwe beslisboom waarop u kunt aflezen wanneer uw kind naar school kan komen en
wanneer het moet thuisblijven.
Vanwege het coronavirus zal het dit schooljaar regelmatig voorkomen dat leerlingen,
groepen en/of de leerkracht één of meerdere dagen thuis komen te zitten. We hebben ons
hierin verdiept en wij hebben afspraken gemaakt over de invulling van het ‘onderwijs op
afstand’. In de bijlage treft u deze afspraken. We willen u vragen deze nauwgezet te
lezen. We hopen dat door de nieuwste maatregelen de continuïteit van het onderwijs aan de
kinderen beter gewaarborgd is.

Schoolontwikkeling
The Leader in Me
Komende week starten wij met gewoonteweek 6. Graag blikken we met u terug op de
afgelopen weken: Het doel van de eerste week was om relaties op te bouwen en het
ontwerpen van routines en systemen voor in de klas. Daarbij is de lesmethode Kwink
uitgebreid ingezet ter ondersteuning.
Via onderstaande link kunt u het oudermagazine openen met alles wat u over Kwink en
sociaal-emotioneel leren wilt weten: het belang ervan voor ontwikkeling van uw kind, hoe
een Kwink-les op onze school eruitziet, hoe u thuis een bijdrage kunt leveren aan het
aanleren van cruciale vaardigheden en nog véél meer.
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/
Het doel van de tweede week was het werken met een doel voor ogen. De
leiderschapsrollen zijn verdeeld onder de leerlingen. Tijdens de derde week werd er
aandacht besteed aan keuzes maken en belangrijke zaken voorop te stellen. Er is in elke klas
een klassenmissie opgesteld. In de groepen zijn tijdens de 4e week de regels en routines van
week 1 verstevigd en is er gesproken over elkaars talenten (denk win-win). De leerkracht
heeft samen met de leerlingen een sociaal contract voor het werken in de groep opgesteld.
Afgelopen week zijn we aan de slag gegaan met gewoonte 5, eerst begrijpen en dan
begrepen worden. Luisteren voordat je praat. Deze gewoonte sloot weer perfect aan bij les 3
van Kwink, waarin positief communiceren als een Condor werd aangeleerd. Komende week
staat gewoonte 6 centraal en de laatste week voor de herfstvakantie sluiten we af met
gewoonte 7. Op vrijdag 9 oktober zullen we met de groepen 1 t/m 8 gezamenlijk de
gewoonteweken afsluiten. Elke groep geeft op creatieve wijze invulling aan een gewoonte
en presenteren dit aan de andere groepen.
Groepsdoorbrekend werken
Vorige week vrijdag 18 september heeft de eerste groepsdoorbroken activiteit
plaatsgevonden. Het was een erg leuk gezicht om de kinderen gemengd door de school te
zien. Allemaal creatief aan de slag met een persoonlijke aankleding voor in ‘The leader in
me’ boom die een centrale plaats heeft in de digitheek. Op dit moment zijn de leerlingen de
laatste hand aan het leggen aan deze creatie. Op vrijdag 9 oktober tijdens de afsluiting van
de gewoonteweken wordt de boom gevuld met de creaties. Houdt u Parro en Instagram in
de gaten voor foto’s van deze afsluiting.
Nieuwe methode BLINK geïntegreerd
In verschillende groepen is al gestart met het eerste thema van BLINK. Dit eerste thema
gebruiken we om ons te oriënteren op het onderzoekend leren en werkwijze van de
methode. Op dinsdag 6 oktober krijgt het team van de Rehobothschool een training over de
geïntegreerde lesmethode BLINK en onderzoekend leren. Tijdens deze training maken we als
team afspraken over onze werkwijze met betrekking tot onderzoekend leren.
Maatwerk in onderwijsaanbod
Zoals u in het laatste rapport voor de zomer heeft gezien, zijn we gestart met
het werken vanuit doelen voor de kernvakken. Leerkrachten en leerlingen krijgen
zo meer grip op het leren. Het werken vanuit doelen sluit beter aan bij onze
leerlingpopulatie en verschillende niveaugroepen. Hierdoor kunnen we beter afstemmen op
wat de leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen.
Communicatie
In de groepen 1/2A, 4 en 8 zijn we gestart met het communiceren via de Parro-app. Fijn dat
vele ouders het al is gelukt om zich aan te melden voor deze app en de eerste berichten

gedeeld zijn. De leerkrachten van de desbetreffende groepen zullen hun bevindingen in de
komende teamvergadering delen. Daarna hopen we zo snel mogelijk in alle groepen te
starten met Parro.
Daarnaast zijn juf Jeanine en juf Alexandra aan de slag gegaan met actief posten op onze
Instagram- en facebookaccount: rehobothschoolnaarden en Rehobothschool Naarden.
In het vorige infobulletin hebben we een oproep gedaan voor onze PR-werkgroep. We zijn
heel blij met de vier aanmeldingen die we tot nu toe hebben ontvangen. Binnenkort zal de
werkgroep, bestaande uit deze ouders, leerkrachten en directie, samen komen voor een
eerste kennismaking. Via het infobulletin houden we u op de hoogte over de verdere
ontwikkeling van onze positieve PR.
Afname Cito
Vóór de zomervakantie gaven we al aan dat we de Cito LOVS toetsen van juni zouden
uitstellen naar het begin van dit schooljaar. Dit in verband met de lange periode van
thuiswerken en de tijd die we graag wilden gebruiken om aan de doelenplannen , die vanuit
de overdracht meegegeven zijn aan de nieuwe leerkracht, te werken. Het afnemen van de
toetsen is deze week gestart in de groepen 4 t/m 8. De resultaten zullen -zoals bij de toetsen
in januari en juni- met u als ouders gedeeld worden via het voortgangsrapport van half
november. Wanneer nodig zal de leerkracht telefonisch contact met u opnemen na de
herfstvakantie over eventuele verrassende resultaten. Alle ouders hebben op 19 of 23
november een voortgangsgesprek, waarbij naast de sociaal emotionele ontwikkeling van het
kind, ook de cito resultaten kort besproken kunnen worden.
Omdat alle kinderen tijdens de thuiswerkperiode in andere omstandigheden aan het werk
zijn geweest en er nu nog te kort onderwijs werd gevolgd in de groep om alles waar nodig in
te halen, moeten we de resultaten van deze CITO-toetsen met enige voorzichtigheid
interpreteren. Kortom, de resultaten dienen als thermometer en geven de leerkracht
handvatten voor een passend lesaanbod en zijn in veel gevallen minder bruikbaar om het
niveau van de kinderen te duiden. Er is immers een evaluatie van de doelen gemaakt aan het
eind van vorig schooljaar. Die kan nu naast de Cito-meting worden gelegd.
Schooladviezen (gr 7, 8) worden breder opgebouwd dan alleen maar o.b.v. de laatste
citoresultaten. Daar gaan een hele ontwikkelingslijn, prestaties en observaties in
verschillende jaargroepen aan vooraf. Ook hier vormen de toetsresultaten slechts een
onderdeel van dat geheel. De leerkracht zal peilen in hoeverre dit passend is of bijsturing
nodig heeft. De resultaten van deze Cito zullen dus niet één op één door vertaald kunnen
worden in een middelbare-school-advies voor de kinderen in groep 7 en 8.
Startgesprekken
Op 10 en 14 september hebben de startgesprekken digitaal via Microsoft Teams
plaatsgevonden. Dit was voor alle leerkrachten, ouders en leerlingen nieuw dit schooljaar. In
de komende vergadering zullen we in het team deze startgesprekken evalueren. We horen
ook graag van u hoe u als ouder deze gesprekken inhoudelijk heeft ervaren en hoe u het
vond om dit online via Teams te laten verlopen. U kunt dit via een mail laten weten aan de
intern begeleider en/of directie.
Vanuit de AC
Ook al houdt Covid ons in zijn greep, we gaan er van uit dat de meeste activiteiten
gedurende dit schooljaar voor de kinderen gewoon door zullen gaan! Na de herfstvakantie

breekt er altijd een drukke periode aan voor ouders en kinderen en daarom willen we de
volgende data alvast onder jullie aandacht brengen en twee oproepjes doen.
Sinterklaas
We horen de Sintliedjes al weer uit de keeltjes van onze kinderen en de pepernoten liggen al
weken in de schappen...! SINT komt hoe dan ook naar Nederland! En dat betekent dat we de
school gaan versieren!
Wie helpt mee? Zondag 15 november van 15u-17u
Kerst
Zodra de verjaardag van Sinterklaas gevierd is gaan we traditiegetrouw direct door met de
voorbereidingen voor Kerst en krijgt de school een metamorfose voor de viering van de
kerstperiode.
Wie helpt mee? Zondag 6 december van 12u-14u
Opgeven kan via de groepsouders, dank voor jullie hulp!
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2020 is van 30 september tot 11 oktober en zal in het teken staan van
'En toen?' waarbij kinderen de geschiedenis induiken. Op dinsdagmiddag 29 september zal
de Kinderboekenweek feestelijk geopend worden met alle groepen. In de week van de
Kinderboekenweek zijn er in alle klassen verschillende activiteiten georganiseerd. Om de
week goed af te sluiten eindigen we dit jaar op woensdag 7 oktober met een boekenmarkt.
Het doel van deze markt is het stimuleren van de leesbevordering bij de kinderen. Elke
leerling mag maximaal 5 boeken mee nemen om te verkopen. Uitgebreidere informatie over
de boekenmarkt ontvangt u binnenkort via de mail. In de bijlage van dit infobulletin vindt u
ook een artikel over lezen van Jeugd en Gezin.
Schoolzwemmen groep 7 en 8

Ook dit schooljaar gaan de kinderen van groep 7 en 8 schoolzwemmen. Dit wordt
aangeboden door de gemeente Gooise Meren. Er wordt op deze manier aandacht
geschonken aan het onderhouden van de zwemvaardigheden van de kinderen.
In een blok van 6 weken wordt op dinsdagochtend gezwommen in De Lunet. Tijdens deze 6
weken wordt het zwemmen naast het gymnastiekonderwijs georganiseerd. Op dinsdag 20
oktober heeft groep 7 de eerste zwemles. De data voor het schoolzwemmen vindt u op de
jaarkalender en op de website.
Actie voor Oeganda

Florian (groep 6), Thijs (groep 6) en Julius (groep 5) hebben zelf
het initiatief genomen om na schooltijd, geheel Corona-proof,
wafels te verkopen en lege flessen op te halen in de wijk. Zij
hebben hiermee 16,- euro opgehaald voor het Oeganda
project. We zijn enorm trots en blij met hun initiatief!
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