Juli ’21

Nieuwsbrief 8

Belangrijke data van ons Kindcentrum
9 juli

Rapport gr 1-8

21 juli

Musical en afscheid groep 8

12 juli

Deze week zijn er oudergesprekken en
ambitiegesprekken voor gr 7

22 juli

Doorschuifmiddag

16 juli

Open Podium

23 juli

Laatste schooldag (tot 12.00u)

Jarigen van ons Kindcentrum in Mei
1 mei

Daan

7 mei

Ryan

17 mei

Lucas

23 mei

Steijn

30 mei

Robin

4 mei

Enzo

15 mei

Sam

20 mei

Fleur

26 mei

Logan

31 mei

Lucie

Yara

16 mei

Eveline

Julian

Sep

Elif

Lisanne

Matz

Siem

Fedde

Sophie

5 mei

23 mei

Tim

30 mei

Lana

Jarigen van ons Kindcentrum in Juni
1 juni

Koen

5 juni

Sofie

Noah

25 juni

Stan

2 juni

Morris

9 juni

Jurre

Milan

Julia

26 juni

Bente

Danté

Boas

Rozhin

27 juni

Daan

Fenne

29 juni

Skip

Frederique

30 juni

Mila

Bram
4 juni

15 juni

Britt

21 juni

Lot

10 juni

Jens

16 juni

Nikodem

Tessa

11 juni

Lionne

18 juni

Milan

Duncan

13 juni

Liam

19 juni

Joey

Sem

14 juni

Wessel

Oscar

23 juni

Jip

Vic

Lise

Oliver

24 juni

Famke
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Laurie

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Welkom in ons Kindcentrum
Er zijn weer nieuwe leerlingen bij de basisschool gestart.
Namelijk: Bram!!
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
Corona-update
Gelukkig is het alweer even rustig op de Crijnsschool wat betreft Corona. Er zijn nog
steeds dagelijks kinderen en/of leerkrachten afwezig met klachten, maar dit aantal
is veel lager dan een aantal maanden geleden. Ook is er al even geen leerling of
medewerker meer positief getest op Corona. Het is mooi om te zien dat u nog
steeds let op de afstand als u uw kind(eren) komt brengen of halen. Dat geeft voor
iedereen een veilig gevoel.
Zoals u vorige week hebt kunnen lezen zijn er in het onderwijs ook meer versoepelingen mogelijk. De oudergesprekken
doen we nog wel via Teams. Hopelijk de laatste keer. We zouden het fantastisch vinden als we u wel mogen ontmoeten
op 16 juli bij de optredens van uw kind(eren).

Nationaal Programma Onderwijs
De afgelopen maanden is er door het team heel hard gewerkt om de gelden die beschikbaar worden gesteld door de
overheid zo efficiënt mogelijk in te gaan zetten. We hebben met het team, in samenspraak met de MR, een aantal
stappen doorlopen. We willen deze stappen aan het begin van het volgende schooljaar nog nader toelichten, maar hier
kunt u alvast in een notendop zien wat dit heeft opgeleverd.

Stap 1: Data verzamelen


We hebben enquêtes afgenomen onder kinderen, medewerkers en ouders.



Er zijn trendanalyses gemaakt van de toetsresultaten.



Onze kwaliteitsnotitie ‘didactisch handelen’ is getoetst.



Er zijn interviews gehouden met de specialisten.

Stap 2: Data duiden
We hebben de data vanuit een aantal onderwerpen benaderd:
Sociaal-emotioneel


We zien over het algemeen dat kinderen graag naar school gaan.



We maken ons wel wat meer zorgen over het zelfbeeld van sommige kinderen.



We merken dat de coach en de gedragsspecialist die we in huis hebben, ons daar goed bij kunnen helpen.



We merken dat kinderen na deze rare tijd veel warmte nodig hebben.



Het team zou meer expertise in huis willen hebben op dit vlak.

Cognitief


Over het algemeen zijn we erg tevreden over de groei van de kinderen, ondanks dat de scholen 2x gesloten zijn
geweest (compliment voor de kinderen, de ouders en de medewerkers!).



We zijn het meest tevreden over de groei op het gebied van rekenen en spelling.



Begrijpend lezen is een aandachtspunt (ondanks dat de resultaten acceptabel zijn is er minder groei zichtbaar,
minder houvast aan methode, behoefte aan expertise en aan duidelijkere schoolafspraken).



Onze visie wordt als ondersteunend gezien. Coöperatief leren en adaptief werken scoren daarbij het hoogst,
maar ook Meervoudige Intelligentie, de Sociaal Sterke Groep en thematisch werken worden gezien als
waardevol.

Executieve functies


We zien dat er meer aandacht mag zijn voor de vaardigheden van de kinderen om tot leren te komen.



Het team wil graag meer expertise op dit vlak.



Men ervaart handen te kort in de klas om dit aan te pakken.
Stap 3: Interventies kiezen
Bij het kiezen van interventies hebben we gekeken naar de mate van impact, naar de
kosten en dat ze zoveel als mogelijk toekomstgericht zijn. Alleen maar pleisters plakken
is zonde. Daarom zetten we o.a. in op het professionaliseren van onze medewerkers.

Sociaal-emotioneel


We gaan de coach en de gedragsspecialist extra faciliteren (in dagen) om als vangnet te fungeren voor kinderen
die sociaal-emotioneel iets extra’s nodig hebben.



Er is een budget gereserveerd voor de specialisten om zich verder te scholen op dit gebied.



We gaan op zoek naar een nieuw sociaal-emotioneel volgsysteem wat ons moet helpen om het welzijn van de
kinderen beter in beeld te brengen.



We nemen de huidige werkwijze (Sociaal Sterke Groep) onder de loep. We gaan daarbij onderzoeken of dit
voldoende toereikend is of dat er uitbreiding nodig is.

Cognitief


We gaan een teamtraining organiseren op het gebied van begrijpend lezen om de didactische vaardigheden
verder te ontwikkelen.



We nemen vervolgens onze werkwijze/methode onder de loep. We kijken daarbij ook naar taal en de wereld
oriënterende vakken en maken een koppeling met het thematisch werken.



We gaan ons oriënteren op de vernieuwing van de methodes en zoeken hier expertise bij om ons bij dit proces
te ondersteunen.



We implementeren de methodes in het schooljaar 2022/2023.

Executieve functies


We willen een doorgaande lijn op het gebied van executieve functies.



We schaffen een methode aan om ons hierbij te ondersteunen.



We scholen een aantal kartrekkers voor deze werkwijze, gevolgd door een teamscholing voor de overige
medewerkers.



We trekken samen op met onze collega’s in Nuenen en leren van en met elkaar.

‘Anders organiseren’
We gaan een groot deel van de middelen inzetten om extra
handen in de klas te creëren. We denken dat we hiermee de
kinderen het beste verder kunnen helpen en de aandacht kunnen
geven die ze nodig hebben. We willen dit echter wel zo efficiënt
mogelijk inzetten.


Het doel is om nog beter aan te sluiten bij de
onderwijsbehoeften van de kinderen.



We kijken naar de volgende rollen: leerkrachten,
onderwijsassistenten en studenten.



We steken in op effectieve begeleiding en feedback.



We willen kindleergesprekken een nog prominentere rol in ons onderwijs geven.



We stellen een kader op waarin we allemaal gaan werken om de extra handen zo effectief mogelijk in te zetten
volgens wetenschappelijk onderzoek en eigen ervaringen. Wat werkt wel en wat niet?



We gaan onze samenwerking met Summa intensiveren door een opleidingsbeleid op te stellen. Het doel is om
toponderwijsassistenten op te leiden, maar ze ook zo efficiënt mogelijk in te zetten in de school.

Stap 4: Externen betrekken
We hebben elke stap besproken met de MR en ze gevraagd om feedback. Deze wisselwerking is erg waardevol geweest
en op deze manier is het echt van ons samen. Vorige week zijn de eindresultaten gepresenteerd en is die zijn door de
MR goedgekeurd.
Stap 5: Meerjarenplan
Het is mooi om te zien hoe enthousiast het team wordt van de plannen. We kunnen echter niet alles tegelijk oppakken.
Daarom hebben we de stappen over 2 jaar verspreid met concrete doelstellingen.
Stap 6: De uitvoering
De uitvoering vindt plaats in de komende 2 jaar. We krijgen 2 jaar lang extra middelen van de overheid om ermee aan
de slag te gaan. We houden u in de nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.

Formatie 2021/2022
Zoals u heeft kunnen lezen hebben we behoorlijk wat
extra middelen kunnen inzetten om de bezetting uit te
breiden. Hierdoor kunnen we de kinderen nog mooier
onderwijs geven. We hebben de nadruk gelegd op de
groepen waarvan we denken die dit het hardste nodig
hebben, maar we hebben ervoor gezorgd dat elke klas
extra ondersteuning krijgt. Vanuit het thema ‘anders
organiseren’ zetten we de extra handen zo efficiënt
mogelijk in.

Tot 11 februari 2022

Vanaf 11 februari 2022

Groep 1/2a
Juf Kim (4 dagen)
Juf Mireille (1 dag)

Groep 0/1a
Juf Kim (4 dagen)
Juf Michelle (1 dag)

Groep 1/2b
Juf Mireille (2 dagen)
Juf Marijke (3 dagen)

Groep 0/1b
Juf Mireille (2 dagen)
Juf Marijke (3 dagen)

Groep 3
A Juf Anette (5 dagen)
B Juf Inge ( 5 dagen)

Groep 2
Juf Inge (3 dagen)
Juf Michelle (2 dagen)
Groep 3
Juf Anette (5 dagen)
Ondersteuning (5 dagen)

Verder het hele schooljaar
Groep 4
Juf Lonneke (2 dagen)
Juf Els (3 dagen)
Juf Sharon (2 dagen)
Groep 5
Meneer Koen (5 dagen)
Juf Jolanda (5 dagen, voornamelijk de lesuren)
Groep 6
Juf Ellen (3 dagen)
Juf Silvia (2 dagen)
Juf Sharon (2 dagen)
Groep 7
Juf Evelien K. (2 dagen)
Juf Burcu (3 dagen), totdat juf Burcu terug is vervangt juf Merle haar
Groep 8
Juf Evelien v. W. (3 dagen)
Juf Britt (3 dagen)
Juf Maureen (1 dag)
Juf Evelien K. (3 dagen)

Afronding schooljaar
Een aantal belangrijke zaken op een rijtje:
9 juli Het rapport
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 ontvangen een afsluitend
rapport.
12-16 juli Facultatieve oudergesprekken
In deze week is er de gelegenheid om het jaar af te sluiten met de leerkracht(en) van uw kind. Dat is echter alleen als u
of de leerkracht hier behoefte aan heeft. U mag de leerkracht dan zelf benaderen voor het maken van een afspraak. De
gesprekken zullen plaatsvinden via Teams.
16 juli Open Podium (groep 1 t/m 7)
U bent uitgenodigd volgens het schema wat afgelopen week is gedeeld. Super leuk om u allemaal bij het buitenpodium
te mogen ontvangen. Hopelijk kunt u erbij zijn (maximaal 2 personen). De kinderen hebben er zin in!
21 juli Afscheid en musical groep 8
De kinderen van groep 8 zullen voor de kinderen van school en later voor hun ouders op het buitenpodium de musical
opvoeren. Tijdens de avondvoorstelling nemen we officieel afscheid van de kinderen.
22 juli Doorschuifmiddag
Tijdens deze middag zullen de kinderen naar de nieuwe juf/meester gaan in het lokaal waar ze het komende jaar zullen
plaatsnemen.
23 juli Laatste schooldag (tot 12.00u)

Schoolvakanties en studiedagen
Er komen regelmatig vragen over de vakantieplanning. Op de website van Eenbes kunt u
altijd de meest actuele vakantieplanning vinden. https://www.eenbes.nl/voorouders/vakantierooster.htm
Daarnaast wil ik ook alvast de studiedagen van komend schooljaar met u delen:
13 oktober
6 december
18 februari
4 april
25 mei
23 juni

Vanuit de medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad kwam bij elkaar via Teams.
Verslag MR-vergadering 06-04-2021
Wij hebben besproken:


De effecten van de Coronacrisis op de leerprestaties en het welbevinden van de kinderen.



Hoe het extra geld te besteden wat wij van de overheid krijgen om de kinderen te helpen met de gevolgen van
de Coronacrisis.



Overleg met de OR van Kids Society Erica over de samenwerking in het kindcentrum.



Hoe de rapporten van de kinderen nog duidelijker te maken.

Verslag MR-vergadering 29-06-2021
De volgende zaken zijn o.a. door ons besproken:


De begroting vanuit de ouderraad. Als MR kijken we of de gelden goed besteed worden en of er een goede
onderbouwing is voor volgend schooljaar. Dat was het geval dus is er, door de ouderleden van de MR,
ingestemd met de voorgestelde ouderbijdrage voor volgend schooljaar.



Het formatieplaatje voor het volgende schooljaar. Dit hebben we goedgekeurd.



De plannen van de Crijnsschool en van het bestuur voor het geld dat beschikbaar komt vanuit het Nationaal
Programma Onderwijs. De MR is zeer te spreken over het plan dat door directie en team is gemaakt en over de
wijze waarop de MR daarin is meegenomen. De plannen vanuit het bestuur vinden wij nog iets te vaag.
Daarom gaan we hierover een aantal vragen neerleggen van de GMR (de Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad).

Mocht u ons nog wat willen vragen of met ons iets delen, laat het ons weten via mrcrijns@eenbes.nl
De MR-leden wensen u een fijne ontspannen zomervakantie!

Vanuit de kinderopvang
Op de dagopvang hebben we het thema vormen en kleuren. Daar kunnen we een heleboel mee! Zoals liedjes zingen
waar kleuren in voor komen, boekjes lezen, spelletje doen, verven, plakken, wijzen en benoemen.
Naast de kleuren en vormen benoemen, komen begrippen als ‘mengen’, ‘streep’ en ‘stip’ ook aan bod.
Op de foto zijn de kinderen druk aan het knippen en plakken met play-mais en vormpjes.

Vanuit ‘Peuterwerk’
Lekker buiten spelen en feest vieren bij het peuterwerk.
Wat fijn dat de maand mei eindigde met heerlijk zomers weer en wat was het genieten van die zonnige dagen! Jullie
mogen best even meegenieten hoor; kijk maar eens naar de blije gezichtjes van onze spelende kinderen.

In de maanden juni en juli hebben we veel jarige peuters.
En bij jarig zijn hoort…

FEEST!

We vieren feest met de 3- en 4-jarigen, maar de 4-jarige peuters
nemen ook nog afscheid van hun vriendjes en vriendinnetjes.
Dus voor hen is het dubbel feest, want zij worden kleuter en gaan
naar de basisschool.
We knutselen samen
met de jarige een
mooie kroon, de feeststoel
wordt klaargezet, de taart
komt op tafel en dan kan
het feest pas echt
beginnen.
De kaarsjes op de taart
gaan aan en er wordt
vanzelfsprekend volop
gezongen, muziek gemaakt
en gedanst. De jarige mag
een cadeautje grabbelen en
natuurlijk ook… trakteren!

Bram, Lot, Djaylinn, Tim, Jens, Stijn, Anna en Saar
Van harte gefeliciteerd, lang zal je leven, hiep, hiep hoera!!!
We zijn ook weer gestart met een nieuw thema, maar daarover volgende keer meer.
Vriendelijke groetjes van Carmen en Liesbeth

Vanuit de BSO
Tijdens de meivakantie hebben de kinderen zich heerlijk vermaakt door verschillende activiteiten die we hebben
aangeboden.
Zo hebben we een insecten-bingo gedaan, waarbij we verschillende insecten en beestjes in het bos moesten zoeken.
Ook hebben de kinderen erg veel nieuwe trucjes geleerd bij de tennis- en voetbal clinic.
Kortom, we hebben erg genoten van een sportieve week en mooie wandelingen door de natuur!

Ingezonden

__________________________________________________________________________________________________

Tip

van

Oproepje van ‘De Dwersklippels’:

KIES JE INSTRUMENT VOOR EEN “WE MOGEN WEER PRIJSJE”
Voor de vakantie nog lekker even onderdompelen in muziek? Dat kan tijdens de speciale korte versie van KIES JE
INSTRUMENT! Gedurende 3 lange lessen probeer je de instrumenten uit; je speelt, je luistert en je voelt of het bij je
past. Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou leuk? Klarinet of toch gitaar? Misschien piano…. of trompet !
Maar slagwerk is ook wel erg gaaf…
Elke les maak je kennis met instrumentengroepen: een les slagwerk en toetsinstrumenten, een les snaarinstrumenten
en een les blaasinstrument voor leerlingen uit groep 4 en 5 van de basisschool.
Dit alles voor een zonnig prijsje van 30 euro voor 3 lange lessen van anderhalf uur. Ben jij er ook bij?
Schrijf je in voor de cursus op dinsdag of op zaterdag:
dinsdag 29 juni, 6 en 13 juli 15.30-17.00 uur, locatie Het Klooster, Park 1 Nuenen
zaterdag 3, 10 en 17 juli 10.00-11.30 uur, locatie D’n Heuvel, Heuvel 11 Gerwen (i.s.m. Gerwens Muziekkorps)
Kun je niet op dinsdag of zaterdag? Kijk dan voor andere leslocatie of om aan te melden op:
www.kunst-kwartier.nl
Stichting Leergeld: kinderen van ouders/verzorger die de financiële middelen niet hebben om kinderen te laten deelnemen aan
culturele activiteiten kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Meer informatie www.leergeld.nl/helmond

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de online informatieavond op 12 juli
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg
is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet
mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig
zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in
Nuenen – Gerwen. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online)
informatieavonden. Heel eenvoudig via je eigen computer, laptop, tablet of telefoon. De eerstvolgende is op
maandag 12 juli van 20.00 tot 21.15 uur. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een
heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond kan via www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond of
pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kan je via dit e-mailadres een informatiepakket over pleegzorg
aanvragen.
Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief
filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

