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Nieuwsbrief 4

Belangrijke data van ons Kindcentrum
21 dec-1 jan

Kerstvakantie

19 jan

Voor alsnog de school weer open!

1 jan

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

20 jan

Studiedag gaat niet door!

4 jan

Start thuisonderwijs 2.0

25 jan

Start toetsweken

14 jan

Vergadering MR

31 jan

Dag van de directeur

18 jan

Vergadering OR

5 feb

Nieuwsbrief 5 van februari ’21 komt uit.

Jarigen van ons Kindcentrum in December en Januari
1 dec

Amy

13 dec

Tijm

Stan

14 dec

Roos

2 dec

Renske

16 dec

Ruben

5 dec

Lara

17 dec

Milou

6 dec

Dunja

Reza

7 dec

Nola

18 dec

Wiep

Willem

22 dec

Noud

9 jan

Thijs

19 jan

Lauren

Pleuni

11 jan

Javier

20 jan

Silke

Bastiaan

13 jan

Fiona

21 jan

Lotte

Sven

14 jan

Sofia

26 jan

Saar

2 jan

Tess

15 jan

Luuk

27 jan

Sanne

3 jan

Alexander

Zev

28 jan

Marith

Robin

5 jan

Liv

Ruben

24 dec

Cas

6 jan

Emme

Sam

25 dec

Darren

Mees

25 dec

Milo

10 dec

Lauke

26 dec

Julia

12 dec

Ali

27 dec

Elvi

Jimmy

28 dec

Fie

9 dec

30 dec
31 dec

Stijn
8 jan
9 jan

16 jan

Lana
Sarah

17 jan

Okke

Teun

Jip

Lieke

Nadine
19 jan

29 jan

Annemijn

Jamie

Elyse

Saar

Costa

Odin
Isis

30 jan

Femke
Dennis

31 jan

Luuk
Babette

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Welkom in ons Kindcentrum
Er zijn weer nieuwe leerlingen bij het Kindcentrum gestart in November en
December.
Namelijk: Liv, Niek, Tijm en Roos!!
We wensen hen én hun ouders een fijne tijd toe bij Kindcentrum Crijns
Society en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen.

Vanuit het Kindcentrum algemeen
Beste lezers,
We sluiten het jaar hectisch af. We merken dat het sluiten van de scholen en de kinderopvang voor iedereen het leven
weer op zijn kop zet. Het is ingrijpend en we zien zelfs dat er kinderen, ouders en collega’s zijn die compleet in de
paniek schieten. Het kwam onverwachts en abrupt voor ons allemaal, maar we moesten wel direct in de actiestand. Op
school en bij de kinderopvang moest snel van alles op poten worden gezet, maar ook van u wordt er weer veel van uw
flexibiliteit gevraagd om de organisatie neer te zetten en alle ballen hoog te houden.
Deze week heeft het team van de basisschool de tijd genomen om het thuisonderwijs 2.0 (wat de titel is van deze
ronde) vorm te geven. Met de ervaringen van de vorige periode en de resultaten van de enquête (daarvoor dank voor
de ouders die de tijd hebben genomen om hem in te vullen) hebben we besloten andere accenten aan te brengen. We
gaan bij deze thuiswerkperiode de focus leggen op de instructie, omdat we gezien hebben dat dit hetgeen is wat ze
gemist hebben. We gaan daarom in de ochtend bij groep 3 t/m 8 echt online lesgeven.
Dat betekent dat we ’s morgens om 09.00u de dag opstarten en vervolgens een aantal lessen aanbieden. De insteek is
dat wij de lessen verzorgen en de kinderen begeleiden en dat ouders op deze manier de ruimte hebben voor eigen
werk. Natuurlijk zullen zeker de kleinere kinderen in het begin wel wat meer begeleiding nodig hebben bij inloggen,
opstarten en spullen klaar leggen. Wij kunnen niet voor ieder gezin bepalen of dit haalbaar is in deze vorm. Mocht u
tegen problemen aanlopen, dan willen we u vragen om dit te melden bij de leerkracht. We kijken dan hoe we kunnen
helpen of we onderzoeken wat wél kan. Samen komen we er wel uit. Verdere informatie over het thuisonderwijs 2.0
ontvangt u van de desbetreffende leerkrachten.
Ondertussen hebben we ook de noodopvang op poten gezet voor onze organisaties. We merken dat er over het
algemeen meer gebruik van wordt gemaakt dan in de vorige periode. Op dit moment kunnen we dat nog organiseren.
We zijn er ook voor deze doelgroep. Mocht u zich nog niet gemeld hebben, maar u wilt er wel gebruik van maken, laat
het dan zo snel mogelijk weten bij Thijs en/of Ine.

Kerstboodschap namens het team van
Kindcentrum Crijns Society
Namens het hele team van Kindcentrum Crijns Society
wensen we u hele fijne feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar in een gezellige Kerstboodschap!
We gaan er na de vakantie samen het beste van maken!
Wees gezond.

Klik op de afbeelding voor de video!

Met vriendelijke groet,
namens het hele team
Thijs van Moorsel, meerscholendirecteur
De Crijnsschool
Kindcentrum Crijns Society

Ine Dielissen, locatiemanager
Kids Society Erica
Kindcentrum Crijns Society

Vanuit de basisschool
Oude unit gaat echt weg
Het gaat eindelijk echt gebeuren. In de vakantie gaat de oude unit weg (of de ‘cottage’ zoals wij hem noemen). Na de
vakantie gaan we met de kinderen nadenken wat er in de plaats komt. In de foto’s kunt u zien dat de kleuters de
werkzaamheden reuze interessant vonden.

Vanuit de administratie
Bruikleenovereenkomst iPad + oplader
Uw kind heeft een bruikleenovereenkomst meegekregen voor de iPad en de eventuele oplader. We willen u vragen om
deze te ondertekenen, in te scannen en te mailen naar collart@eenbes.nl U mag hem ook in de brievenbus van school
stoppen.
Aanmelden broertjes/zusjes
Na de vakantie gaan we alweer nadenken over de formatie van het schooljaar 2021/2022. Mocht u een klein broertje of
zusje nog niet hebben aangemeld, dan kunt u een inschrijfformulier vragen. Dat zou op dit moment ook kunnen door
een mailtje te sturen naar collart@eenbes.nl.
Gegevens Parnassys checken
Mocht u zijn verhuisd, een ander nummer hebben of andere persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, dan willen u vragen
om dit te wijzigen in Parnassys. Mocht dit niet lukken dan kunt u dit mailen naar collart@eenbes.nl

Studiedag 20 januari vervalt
Gezien de sluiting van de school hebben we besloten dat de studiedag van 20 januari vervalt. De kinderen verwachten
we die dag gewoon op school.

Vanuit de MR
Verslag MR-vergadering 23-11-2020
De Medezeggenschapsraad kwam weer bij elkaar via Teams. Op bezoek vanuit de GMR was Marloes Drossaers. Wij
hebben het voornamelijk over de Coronacrisis gehad en hebben financiële zaken besproken:
Corona crisis


De gevolgen van de Corona crisis zijn uitvoerig besproken. Voor de school vormt de Coronacrisis nog een
uitdaging. Het opgejaagde gevoel van eerste golf is nu minder, wel is er de spanning als er personen getest
worden of in quarantaine moeten. De Corona regels zijn aangescherpt voor de docenten. De koffiekamer is
bijvoorbeeld ‘op slot gegaan’ en er is geen fysiek overleg meer.



Hoe de ventilatie van het gebouw Corona proof te maken? Deze is al 40+ jaar oud dus dit kan lastig worden.



De september CITO resultaten vielen tegen, sommige kinderen hadden geen of weinig vooruitgang geboekt in
vergelijking met de vorige CITO toets van voor de Coronacrisis. De Crijnsschool gaat dit oppakken door veel
focus op de basisvakken te leggen.



Het thuisonderwijs voor kinderen in quarantaine gaat goed dankzij de inzet van de leerkrachten. Ons protocol
thuisonderwijs is ook gedeeld met andere scholen want onze school loopt hierop vooruit.

Financiële zaken


Er is besproken hoe de financiering van passend onderwijs voor kinderen die Nederlands als tweede taal
hebben (N2T) is geregeld. Ook hebben wij het gehad over de arrangementen voor passend onderwijs voor
bijvoorbeeld kinderen met autisme. Marloes Drossaers biedt aan om mee te kijken bij onze aanvragen in de
toekomst, omdat zij dat ook verzorgd voor de school waarop zij zelf werkzaam is.



De begroting is besproken. Huurkosten mochten wij overschrijden doordat de noodbouw van de Meeuw
gehuurd wordt. Licentiekosten/digitale middelen zijn omhoog gegaan door de Coronacrisis. Hygiëne kosten
(handgels etc.) zijn ook omhoog gegaan.



De prognose is dat het leerlingenaantal zal teruglopen aangezien groep 7 en 8 nu nog erg groot zijn en de
overige klassen een meer normaal aantal leerlingen hebben van rond de 30. Dit kan gevolgen hebben voor de
grootte van de formatie op de lange termijn.



Wat te doen met de speelplein als het bijgebouw weg is? Een aantal leuke ideeën zijn de revue gepasseerd
zoals meer natuur en een mogelijk voetbalveldje. Wel is het budget beperkt dus niet alles zal kunnen.



Mocht u ons nog wat willen vragen of met ons iets delen, laat het ons weten via mrcrijns@eenbes.nl

Vanuit de kinderopvang
…Zachtjes gaan de paardenvoetjes
Sinterklaas is inmiddels weer terug naar Spanje, maar we willen jullie deze foto’s laten zien. Een gezellige tijd, we zingen
Sinterklaasliedjes, knutselen, verkleden als pietjes. We maken de baard van Sinterklaas met scheerschuim, dat voelt gek
en ruikt lekker! We verven het paard “O-zo-snel” niet met kwasten, maar met paardenvoetjes. Dat was wel een beetje
gek, maar wel leuk!
Nu wordt onze stoomboot omgetoverd tot arrenslee bij de Egeltjes!

Vanuit de BSO
Sinterklaas plezier op de BSO!
Wat een leuke tijd is het toch. Ook op de BSO doen we leuke
activiteiten rondom Sinterklaas. Zo brengen we een brief naar
Sinterklaas. Door samen een route te bedenken, een hoofdpiet,
hulppietjes en een Sinterklaas, maken we er een bewegelijke, leuke
activiteit van!
Zelf oefenen de kinderen ook met cadeaus inpakken en deze in onze
schoorsteen te gooien.
De Spechten worden ook verrast met cadeaus van Sinterklaas!
Wauw, we kunnen weer fijn spelen! Elke dag is er wel een cadeautje
verstopt in de groep. Nieuwe auto’s, een knikkerbaan,
tandartsspullen en een kassa om mee te spelen!

Vanuit de peuterspeelzaal
Passen en meten bij de peuters
Oh, wat was het een spannend en toch ook gezellig einde van het jaar!
Zo brachten alle peuters een eigen schoentje mee en met zelfgekozen kleuren gingen ze enthousiast aan de slag met
verven. Toen de verf droog was, werden de schoentjes door de kinderen gevuld met echte wortels. Wat was het een
passen en meten, want er waren lange, korte, dikke, dunne en zelfs een kromme wortel.
Al die kleine, kleurige schoentjes vol wortels bij elkaar, het zag er superleuk uit.
En we hebben nep cadeautjes ingepakt! Ook dat was passen en meten, want we hadden natuurlijk grote en kleine
pakjes en hoe groot moet het cadeaupapiertje dan zijn. Daarna nog tellen hoeveel we er hadden ingepakt en welk pakje
is het grootst en welke het kleinst? We konden er ook torens van bouwen, maar dat viel nog niet mee met al die
verschillende maten en vormen.
Verder mochten de kinderen kiezen of ze een baret of een mijter wilden
knutselen. Zo konden ze een Piet of Sinterklaas worden. Knippen, plakken,
rijgen en ook hierbij moest er weer gemeten worden.
Vanzelfsprekend stond ook het pepernoten bakken op het programma. Maar
wat hebben we allemaal nodig voor het maken van pepernotendeeg? Gelukkig
hadden we een recept.
We gingen de kruiden ruiken, de suiker en het zout proeven, de boter voelde
zacht en de melk koud. En bij het rollen van de pepernoten merkten peuters
op: “hé dat voelt hetzelfde als de klei.” Wat rook het toch heerlijk in ons lokaal
toen we ze uit de oven hadden gehaald.
Natuurlijk smulden we van de pepernoten, ze waren erg lekker en we hadden er genoeg gebakken, dus thuis kon er ook
nog van geproefd worden.
We vierden het Sinterklaasfeest met een pietengym, de peuters deden enorm hun best.

Ze kropen onder grote en kleine bruggen door, klommen en klauterden over lage en hoge daken, mikten cadeautjes in
de schoorsteen en sprongen van het dak af.
De kinderen verdienden dan ook allemaal een Pietendiploma.
Sinterklaas en Piet kwamen ook nog op bezoek in een poppenspel. Maar ojee, Piet
wist niet meer waar hij de zak met cadeautjes had gelaten. Gelukkig konden onze
peuters heel goed zoeken.
En als afsluiting van deze feestochtend toverden we de schatkist open en… daar
zaten de geverfde schoentjes in, maar nu gevuld met wat lekkers. Wat een feest!!!
Maar… waar waren al de wortels gebleven? Als O-zo-snel maar geen buikpijn
krijgt.
Op dit moment zijn we nog heerlijk in de weer met van allerlei activiteiten rondom
de Kerst.
We sluiten het jaar af met het vieren van een sfeervol kerstfeest.
De waxinelichtjes in de lichtpotjes gaan aan, we lezen een mooi verhaal, zingen
kerstliedjes en smullen van het lekkere kerstbrood.

Gezellige feestdagen
allemaal en tot in het nieuwe jaar.
Vriendelijke groetjes van Carmen, Nadine en Liesbeth
Peuterwerk Enode

Tips voor tijdens de Lockdown (van een Astronaut)
In een artikel in de The NY Times praat astronaut Scott Kelly over zijn tijd in de ruimte. In deze blog lees je tips voor
tijdens de Lockdown van een astronaut. Hij heeft een jaar in de ruimte gezeten en weet als geen ander hoe het is om in
een beperkte ruimte te leven.
Zonder zich hiervan bewust te zijn geeft hij zijn tips voor tijdens een Lockdown vanuit de 8 Intelligenties van
Meervoudige Intelligentie. Voor mij een mooie reden om hier een blog aan te wijden en zijn tips aan te vullen met
praktische ideeën. Doe je voordeel met deze tips om je verplichte tijd thuis door te komen.

Tip 1: Volg een schema
De Logisch-mathematische Intelligentie
Zorg voor duidelijke structuur in je dag. Maak een planning van je taken. Ook kleinere taken of
dingen die je doet om te ontspannen. Als je kinderen hebt, maak dan een dagschema met woorden of picotgrammen
ook van het schoolwerk. Houd de vaste routines. Kleed je gewoon aan 's morgens, zorg voor een vast ritme met opstaan
en slapen gaan.

Tip 2: Pas op jezelf
De Intrapersoonlijke Intelligentie
Als je werkt en leeft in dezelfde ruimte voor lange tijd, kan werk alles overnemen. Zorg ervoor dat
je ook tijd hebt voor leuke dingen, voor ontspanning. Zorg voor een goede nachtrust, dit zorgt
namelijk voor een goed denkvermogen en een goed humeur.

Tip 3: Ga naar buiten
De Naturalistische en Lichamelijk-kinesthetische Intelligentie
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat tijd in de natuur goed is voor je geest en je lichaam. Ook
beweging is hiervoor erg belangrijk. Dit hoeft echt geen uren achter elkaar. Tussen het werk door
zorgen voor een breinpauze, even opstaan en rondlopen. Zet muziek aan en dans door de kamer.
Of maak een ommetje en je lijf en hersenen zijn weer fit. (Wel volgens de richtlijnen natuurlijk)
Geen mogelijkheid om naar buiten te gaan? Voor Scott was dit in de ruimte ook lastig en groen
was er helemaal niet te vinden. Hij kweekte zelf zijn plantjes en luisterde met een koptelefoon naar natuurgeluiden.

Tip 4: Zorg voor een hobby
De Muzikaal-ritmische en Visueel-ruimtelijke Intelligentie
Zorg dat je iets te doen hebt dat geen werk is en iets is wat JIJ
vindt. Denk aan het lezen van een boek, muziek maken, iets
maken met je handen. Heb je geen instrument, dan zijn er
verschillende apps om muziek te maken, kijk op YouTube naar
filmpjes van mensen die muziek maken zonder instrument en doe ze na. Pak een
puzzel voor de dag, ga haken, of maak iets anders moois.

leuk

Tip 5: Houd een dagboek bij
De Linguïstische Intelligentie
Uit onderzoek van de NASA blijkt dat het bijhouden van een dagboek heel waardevol is in tijden
van isolatie. Als je tekst over de dagelijkse gang wat saai wordt, schrijf dan over herinneringen die
je hebt of enkele zinnen over je beleving vanuit je zintuigen. Door te schrijven zet je de dingen in
een ander perspectief en kun je later nog eens teruglezen over deze unieke tijd.

Tip 6: Maak verbinding
De Interpersoonlijke Intelligentie
Isolatie kan schade toebrengen aan je geestelijke en lijflijke gesteldheid, ook aan je
immuunsysteem. Contact met je familie en vrienden is belangrijk om ervoor te zorgen dat je goed
in je vel blijft zitten. Dus probeer te genieten van de tijd met je gezin samen, doe dingen waar je
anders samen weinig aan toekomt. Gebruik de digitale communicatiemiddelen om in contact te
blijven met familie of doe met vrienden een online pub quiz.

Tip 7: Laatste tip van een astronaut
Kelly heeft vanuit de ruimte gezien dat de wereld zelf geen grenzen heeft. Het virus heeft hem geleerd dat er meer is
dat ons bindt dan wat ons uit elkaar drijft. Zijn blik vanuit de ruimte doet hem beseffen dat er altijd dingen zijn die je
kunt doen voor een ander. Ook als je thuiszit. Hoe meer we samenwerken om de crisis te boven te komen, hoe beter we
er allemaal uit zullen komen.

Dit artikel is geschreven door Joyce van Deursen
van Coach-mi door Joyce
Coaching vanuit Meervoudige Intelligentie
Meer informatie joyce@coach-mi.nl
www.coach-mi.nl

