Februari ’21

Nieuwsbrief 5

Belangrijke data van ons Kindcentrum
8 februari

Scholen weer open!

1-19 maart

Midden Citotoetsen

9 februari

MR-vergadering

9 maart

Studiedag

9-10 februari

Adviesgesprekken groep 8

10 maart

MR-vergadering

12 februari

Carnavalsviering (12.00 u school uit)

15 maart

Week van de lentekriebels

15-19 februari

Voorjaarsvakantie

16 maart

OR-vergadering

19 februari

Evaluatie Richtlijnen Crijnsschool

19 maart

Nieuwsbrief 6 van Maart ’21 komt uit.

24 februari

Leerlingenraad

Jarigen van ons Kindcentrum in Februari
1 febr

Imke

6 febr

Nalou
3 febr
5 febr

Daniel

9 febr

Fleur

Nina

7 febr

Lucas

Floris

8 febr

Ilse

10 febr

Sophie

15 febr

Juliëtte

Roos

19 febr

Ise

Stijn

Priscilla

20 febr

Guus

Lennox

Isa

21 febr

Thije

Jasper

Amelia

Floris

12 febr

Ruben

Toon

Dunya

13 febr

Sol

22 febr

Niek

Etienne

25 febr

Mika

Rivkah

9 febr

Nick

Jill

25 febr

28 febr

Anna

Antonio

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Welkom in ons Kindcentrum
Er zijn weer nieuwe leerlingen bij de basisschool gestart.
Namelijk: Sofie en Floris!!
We wensen hen én hun ouders een fijne tijd toe bij Kindcentrum Crijns
Society en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen.

Vanuit de basisschool
Beste lezers,
De scholen gaan weer open. Zeker voor de kinderen is dat super goed
nieuws. Fysiek onderwijs is het beste wat wij ze kunnen geven.
Daarnaast zagen we dat steeds meer kinderen last kregen van het
isolement. We zijn super blij voor ze dat ze hun
vriendjes/vriendinnetjes weer in het echt mogen ontmoeten.
Wellicht zijn de meeste ouders/verzorgers ook blij dat de scholen weer open gaan. Het hooghouden van alle ballen
werd steeds lastiger. We willen u hartelijk danken voor alle hulp en betrokkenheid die u getoond heeft om het
onderwijs van uw kind op een zo hoog mogelijk plan te trekken.
We willen alle kinderen een heel groot compliment te geven. Ze hebben echt heel goed meegedaan de afgelopen
periode. Super knap hoe zij er alles aan gedaan hebben om zoveel mogelijk te leren. Ook een compliment voor alle
ouders. We hebben het echt samen gedaan. Natuurlijk moeten we hierbij onze collega’s niet vergeten. Die hebben
daadwerkelijk op alle fronten een stapje extra gezet. Trots op het team van de Crijnsschool!
Onze collega’s zijn over het algemeen ook heel blij dat de scholen weer open gaan. Ze zitten er wel een beetje dubbel
in. Het is ook wel spannend wat betreft de veiligheid. Ik kan me voorstellen dat dit ook voor kinderen en/of
ouders/verzorgers geldt.
We hebben de afgelopen dagen kei hard gewerkt om de maatregelen vanuit te overheid te vertalen naar richtlijnen
voor de Crijnsschool. Wij denken dat we met dit pakket veilig kunnen starten. In de bijlage kunt u deze richtlijnen lezen.
Wij doen er op deze manier alles aan om op een veilige manier onderwijs te bieden voor de kinderen. We vragen aan u
om echt heel alert te zijn op de gezondheid van de kinderen. Houd ze zo nodig thuis. De beslisboom kan hierbij helpen.
Met de MR hebben we afgesproken om de richtlijnen aan het einde van de voorjaarsvakantie te evalueren. Dat is een
mooi moment waarop we ook landelijk kunnen zien wat de ontwikkelingen zijn.
In het vervolg van de nieuwsbrief kunt u nog een aantal zaken vinden die ook van belang zijn om te weten over het
openen van de scholen.
We zijn blij om u maandag weer te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Thijs van Moorsel, meerscholendirecteur
De Crijnsschool, partner van Kindcentrum Crijns Society
Kindcentrum De Nieuwe Linde

Alle schoolmaterialen weer meenemen
We willen u vragen of dat uw kind maandag alle materialen van school meeneemt. Uiteraard
inclusief de iPad en de oplader. Mochten er materialen (per ongeluk) kapot of beschadigd zijn,
dan zou het fijn zijn als u dit zelf meldt. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Het onderwijsaanbod
De eerste week
Alle kinderen (en teamleden) zullen weer moeten wennen aan het
nieuwe ritme. We gaan daarom eerst weer ‘rustig landen’. We laten
het ontmoeten centraal staan en we luisteren naar ieders verhaal.
De nadruk ligt de eerste week op de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Doelstelling: kinderen een sociaal-emotionele basis bieden zodat er daarna weer ruimte is voor de cognitieve
ontwikkeling.
Ontmoeten wordt een belangrijk onderdeel. De kinderen krijgen voldoende mogelijkheden om hun eigen verhaal van
de afgelopen periode te delen. Dat kan in een kringgesprek, in een coöperatieve werkvorm, maar dat kan ook middels
expressie. Daarnaast is er extra aandacht voor de zelfredzaamheid.

Vanaf 22 februari
Na de voorjaarsvakantie gaan we onze focus wat meer verleggen naar het didactische vlak. We praten daarbij niet over
achterstanden of een voorsprong. Een kind staat waar hij staat. We gaan onderzoeken waar ze staan en daar proberen
we zo goed mogelijk op aan te sluiten. Dat doen we door observaties, gesprekjes, het werk wat we van ze zien en door
te toetsen. Dat is onderwijs.

1 t/m 19 maart
In deze weken gaan we de (Midden) Citotoetsen afnemen. We beperken ons hierbij tot de basisvakken. Zoals gezegd
doen we dit niet om te kijken hoeveel ‘achterstand’ de kinderen hebben, maar om de kinderen goed in beeld te
brengen. De resultaten van deze toetsen helpen ons om het aanbod daarop aan te passen.

Rapport en oudergesprekken
We hebben besloten het rapport door te schuiven tot na de toetsperiode. Dan kunnen we u een beter inzicht geven
over de voortgang van uw kind. De oudergesprekken zullen daarop volgen.
Rapport:
Oudergesprekken:

9 april
12 t/m 15 april

Mocht u of de leerkrachten dit te laat vinden voor een gesprek, dan is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om eerder met
elkaar in gesprek te gaan.

The Masked Voorlezer
Het is een groot succes geworden: The Masked Voorlezer. 5 dagen lang lazen verschillende leerkrachten voor uit het
boek ‘De avonturen van Kapitein Onderbroek’. Via de link hieronder kan uw kind de antwoorden doorgeven. Dit kan via
het account van uw kind met de inloggegevens die ook worden gebruikt voor Teams.

Het antwoordformulier
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UkhEE9Z8OU2AJp4uFZr-seq4vyJsT9PibPATbamWD5UMzdKOTZOU0ZIMkdITkU2QUFVV1ExSFNGSC4u

Alle filmpjes nog eens op een rij
The Masked Voorlezer – Aflevering 1
The Masked Voorlezer – Aflevering 2
The Masked Voorlezer – Aflevering 3
The Masked Voorlezer – Aflevering 4
The Masked Voorlezer – Aflevering 5

Carnaval
Dit is natuurlijk een rare gewaarwording dit jaar. Toch willen we hier nog een klein beetje aandacht aan schenken voor
degenen die dit willen. De kinderen mogen daarom vrijdag verkleed naar school komen. In de klas maken de kinderen er
een leuke dag van.

Vanuit de kinderopvang
Hallo allemaal,
Het is maar stil op de noodopvang vanwege corona. Wat missen
we de kinderen!!
Bij de dagopvang zijn we bezig met het thema eten en drinken.
Met activiteiten zoals knutselen, boekjes voorlezen- en bekijken
maken we de kinderen enthousiast.
Onze allerjongste kinderen betrekken we er natuurlijk ook bij. We
lezen voor uit het grote eetboek, zingen liedjes en proeven
verschillende smaken zoals; groente, fruit en drinken van heerlijk
fruitwater. Dan maken we water met citoen, appeltjes,
sinaasappel of komkommer er in.
Ook maken we yoghurt met voedingskleurstof, waardoor we ook weer de kleuren kunnen oefenen!
Hopelijk kunnen we snel alle kinderen weer begroeten,
Groetjes vanuit de dagopvang

Vanuit ‘Peuterwerk’
Met de peuters die naar de noodopvang van het peuterwerk komen hebben we het de
eerste weken van januari over het boek “Kaatje in de winter” gehad.
We hebben bekeken wat we allemaal aan kunnen trekken om buiten lekker warm te
blijven. Dat is heel wat! Een muts, een sjaal, handschoenen/wanten, een winterjas en
laarzen.
Er werden een muts en wanten geknutseld en een voederstokje gemaakt
voor de hongerige vogeltjes. En er is zelfs echte sneeuw gevallen. Dat was
boffen!
Op woensdag 20 januari startten “De Nationale Voorleesdagen”. We
hebben voorgelezen uit het prentenboek van het jaar wat is geschreven en
geïllustreerd door Loes Riphagen:
Wat hebben we genoten van dit leuke boek!
Samen met de aanwezige peuters hebben we Coco spelletjes gedaan, een
echte Coco geknutseld en het verhaal nagespeeld. Er fladderden heel wat
Coco’s rond!
Wat betekent dat trouwens: fladderen, juichen, trippelen, gluren en
durven? Wat hebben onze peuters weer veel geleerd en wat genoten wij van alles dat de peuters kunnen en al durven.
Zoals klimmen, ergens onder door kruipen, springen. Het zijn net zo’n helden als Coco!

Vanuit de BSO
De afgelopen dagen stonden in het teken van
voorlezen. Het waren namelijk weer de Nationale
Voorleesdagen. Natuurlijk hebben wij hier op de BSO
ook aandacht aan besteed.
Naast knutselen, buiten spelen en bouwen houden wij
ook van (voor)lezen.
De wat oudere kinderen van de BSO hebben zelf eerst
naar het verhaal 'Coco kan het' mogen luisteren. Toen
het boek uit was mochten zij het verhaal zelf gaan
voorlezen aan de jongste BSO kinderen. Ze waren hier
erg trots op, iedereen heeft ervan genoten.

Ingezonden
HeelNuenenLoopt-tocht
Wil jij er ook zo graag even uit? Lekker naar buiten en een frisse neus halen? Dat terwijl je een leuke,
leerzame een spannende tocht kunt lopen? Doe dan de HeelNuenenLoopt-tocht. Deze is door scouting
Rudyard Kipling, samen met het jongerenwerk van de LEVgroep bedacht en uitgezet. Denk jij dat je alle
opdrachten weet en kunt uitvoeren? Daag jezelf uit en maak kans op leuke prijzen.
I.v.m. de lockdown had scouting Rudyard Kipling een heuse Familie-Boerenkool-Wandel-Speur-Doe tocht in
het leven geroepen. Deze tocht werd zo goed ontvangen, dat er besloten is om twee nieuwe tochten te
maken, maar dan gericht op de Nuenense jeugd en hun families. Deze tocht is uitgezet door Scouting
Rudyard Kipling en de LEV groep Nuenen. De prijzen zijn mogelijk gemaakt door de Gemeente Nuenen,
Gerwen en Nederwetten.
Korte uitleg
De kortste uitleg is: ga naar de Blokhut van Scouting Rudyard Kipling aan de Papenvoortse Heide 5a in
Nuenen en lees het bord dat we daar tegen de boom hebben opgehangen. Voor een korte uitleg in
filmvorm: scan de QR-code bij het startpunt.
Een wat uitgebreidere uitleg
1. Deze tocht mag op elk moment bij daglicht gelopen worden, van zaterdag 23 januari tot en met
zondag 7 februari.
2. Het is belangrijk dat je een telefoon bij je hebt met een QR-codescanner erop (onderaan de tekst
een uitleg over QR-codes).

3.

Team: iedereen in Nuenen mag meedoen (met inachtneming van de RIVM richtlijnen). Elk team dat
de vragenlijst invult, maakt kans op een prijs.
4. Er zijn twee routelengtes, met elk hun eigen opdrachten.
a. Tocht 1: Doelgroep: ~ 5 tot 12 jaar (basisschool), Rood Scouting Logo.
b. Tocht 2: Doelgroep: ~ 12 tot 18 jaar (middelbare school), Groen Scouting Logo.
5. De opdrachten zijn onderweg weergegeven d.m.v. een QR-code.
6. De gehele groene route heeft bij elke opdracht ook een Bootcampopdracht. Deze kun je uitvoeren,
als je dat leuk vindt. Hier zijn geen prijzen mee te winnen, wel een goede conditie.
7. Het antwoordblad is te vinden via google forms: deze is te vinden met een QR-code bij het startpunt.
8. Het antwoordblad en de foto’s kun je aan het einde mailen
naar: HeelNuenenLoopt@gmail.com. Vermeld overal duidelijk je teamnaam.
9. Verder heb je nodig: een mobiele telefoon met QR-reader en een fototoestelfunctie (voor de groene
tocht heb je daarnaast ook een e-mail- functie nodig. Tip: gebruik twee telefoons tijdens de tocht,
een voor de opdrachten en een voor het opslaan van de antwoorden.
10. Heb je verder nog vragen? Mail gerust naar HeelNuenenLoopt@gmail.com.
E-mail functie
Voor een opdracht in de groene route moet je naar een e-mailadres mailen. De volgende aanwijzing, om
verder te kunnen, krijg je via mail terug.
Veel plezier gewenst.

