Juni ’20

Nieuwsbrief

Belangrijke data van ons Kindcentrum
15-19 juni

Aangepast kamp groep 8

6 juli

Leerlingenraad

22 juni

Studiedag

8 juli

Musical groep 8

23 juni

MR-vergadering

9 juli

Afscheid groep 8

26 juni

Rapport

9 juli

Doorschuifmiddag, 12.30-14.15u

29 juni – 2 juli

Oudergesprekken via Teams

10 juli

Laatste schooldag, 12.00u uit!

Jarigen van ons Kindcentrum in juni
1 juni

Koen

5 juni

Olivier de H

14 juni

Lise

19 juni

Joey

23 juni

Jip

2 juni

Morris

9 juni

Jurre

14 juni

Wessel

19 juni

Oscar

23 juni

Fenne

2 juni

Bram

9 juni

Anne

15 juni

Melissa

20 juni

Mathi

24 juni

Famke

2 juni

Lot

9 juni

Jip

15 juni

Britt

20 juni

Merel

24 juni

Laurie

3 juni

Eric

10 juni

Jens

15 juni

Boas

20 juni

Mees

26 juni

Bente S

3 juni

Jesse

10 juni

Thijmen

15 juni

Milan

21 juni

Julia

29 juni

Skip

3 juni

Isabelle

11 juni

Lionne

16 juni

Nikodem

21 juni

Noah

4 juni

Tessa v G

13 juni

Amber

16 juni

Tijn

22 juni

Teun

4 juni

Sem

13 juni

Liam

18 juni

Milan B

22 juni

Frederique

Jarigen van ons Kindcentrum in juli
1 juli

Reiley

9 juli

Lydia

14 juli

Roos H

20 juli

Evi

25 juli

Mason

1 juli

Gijs

9 juli

Timo

16 juli

Bente L

20 juli

Aafke

26 juli

Milo

1 juli

Thijmen

10 juli

Kai

16 juli

Menno

20 juli

Krystle

26 juli

Colin

2 juli

Bram C

10 juli

Nina

17 juli

Davy

22 juli

Sjimmy

29 juli

Beau

2 juli

Thomas

11 juli

Emma

17 juli

Lisa Z

22 juli

Lucas V

29 juli

Lois

2 juli

Julian

11 juli

Nova

18 juli

Jill

22 juli

Liv v H

29 juli

Kik

2 juli

Liv K

12 juli

Anouk

18 juli

Annamijn T

23 juli

Lola

30 juli

Sam B

5 juli

Yannis

13 juli

Quinn

18 juli

Lieuwe

24 juli

Julie

6 juli

Daan

14 juli

Thomas F

19 juli

Olivier J

25 juli

Pleun

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Welkom in ons Kindcentrum
Er zijn weer nieuwe leerlingen bij de basisschool gestart.
Namelijk: Theije, Lucie, Dantè en Milan!!
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
Geachte lezers,
Alweer bijna twee weken draait Kids Society Erica en de Crijnsschool op
volle toeren. We zijn heel blij om weer alle kinderen bij elkaar te mogen
ontvangen. Ook de kinderen zijn blij om elkaar weer te zien.
Op school zagen we in het begin dat het ook nog even wennen was ineens
zo’n volle klas. Enthousiasme ging gepaard met een overvloed aan
prikkels, waardoor het de eerste dagen erg druk was. Gelukkig zijn we
inmiddels alweer gewend aan de nieuwe situatie en draait het weer
lekker.
Doordat we noodgedwongen de kinderen moeten scheiden tijdens de pauze, heeft KSE aangeboden dat we
gebruik mogen maken van hun speelplaats. Mooi dat we de samenwerking hierin op kunnen zoeken.
We zien dat de richtlijnen ook goed gehanteerd kunnen worden nu er een verdubbeling is van het aantal
mensen. Fijn om te merken dat u er nog steeds serieus mee omgaat. Dat is ook belangrijk, wat dat geeft onze
collega’s het vertrouwen om hun vak op een veilige manier te kunnen uitvoeren.
Helaas moeten we nog wel even de regel vasthouden dat ouders niet de school in mogen. Soms lastig en erg
vervelend, maar we moeten dit nog echt even volhouden. We zoeken zo nodig passende oplossingen.
De richtlijnen voor verkoudheid bij kinderen zijn wel wat gewijzigd. Met name veel
kinderopvangorganisaties, maar ook scholen merkten dat er veel kinderen onnodig thuis moesten blijven bij
een herkenbaar verkoudheidje. Dat is nu aangepast. De regel die we daarbij mogen hanteren is:
‘Bij bekende, herkenbare en niet veranderende verkoudsheidsklachten mogen kinderen naar school en/of
opvang. Zijn ze anders dan normaal of komen er andere klachten bij, dan blijf je thuis.’ ‘Kinderen tot 6 jaar
mogen zelfs bij elke verkoudheid naar school.’
Voor de helderheid kunt u dit ook teruglezen in het stroomschema op de volgende pagina.
Nog ruim 3 weken en dan sluiten we het schooljaar af. We denken nog even na hoe we dit passend bij de
Coronamaatregelen kunnen doen. Uiteraard draait KSE in de vakantie gewoon door.
Met vriendelijke groet,
Thijs van Moorsel, meerscholendirecteur
Eenbes basisschool de Crijnsschool
Onderdeel van Kindcentrum Crijns Society

Ine Dielissen, vestigingsmanager
Kids Society Erica, locatie Heikampen
Onderdeel van Kindcentrum Crijns Society

Vanuit de basisschool

Terugblik afgelopen periode
De aanleiding van de noodgedwongen aanpassingen in ons onderwijs waren
natuurlijk niet fijn, maar toch heeft deze periode ons ook een aantal mooie
zaken opgeleverd. Daar hebben we met het team de afgelopen studiedag bij
stil gestaan. Hieronder worden een aantal aanknopingspunten beschreven.



De afgelopen periode heeft ons ‘rust’ gebracht. Hierdoor konden we ons beter focussen op een
aantal zaken die echt belangrijk zijn. Die focus willen we vasthouden.



‘Rust’ in het rooster helpt ook om de focus vast te houden. We willen niet weer terugvallen in het
‘racen’ wat het soms was.



Het werken met Microsoft Teams heeft ons veel gebracht. De kinderen hebben daarbij o.a. mooie
vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ook de communicatie met kinderen heeft regelmatig geleid tot
efficiëntere feedback. Het werken in Teams willen we daarom blijven inzetten ter ondersteuning van
ons onderwijs.



De inloop in het begin van de ochtend ervaren we als prettig. We starten de dag hierdoor rustiger op.



Ook de aparte ingangen die nu gebruikt worden bevallen ons prima voor het rustig opstarten van de
dag.



De kinderen hebben nu gescheiden pauze op verschillende plekken. Bijvoorbeeld ook bij de BSO van
Kids Society Erica. Het is hierdoor minder druk op de speelplek en door de afwisseling komen de
kinderen ook iedere keer tot ander spel. Dit bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. We
moeten hierdoor wel meer mensen inzetten voor de surveillance, waardoor collega’s zeer weinig
pauze hebben.

Groepsindeling
Schooljaar 2020/2021
Bij het samenstellen van de groepen komend schooljaar,
hebben we natuurlijk eerst teruggekeken. Het werken vanuit
units heeft daarbij goed gewerkt. Er is veel meer samen
gekeken naar de kinderen en waar het kon is er
groepsdoorbrekend gewerkt. We hebben daarbij een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de loop van het
jaar. De eerste periode stond het leren samenwerken centraal, later veel meer het groepsdoorbrekend
werken. We zijn daarbij klaar voor de volgende stap.
Het bestuur van De Eenbes steunt ons hierbij van harte en ziet dat de Crijnsschool vooruit loopt op de
andere Eenbes basisscholen op dit front. Samen naar kinderen kijken levert meer informatie op en bij deze
organisatievorm kunnen we nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen.
Bij het samenstellen van de formatie zijn we daarom vanuit de aantallen en met de ervaring die we nu
hebben, gaan kijken wat een goede verdeling zou kunnen zijn. We komen uit bij de volgende units:


Unit 1: Leerjaar 1-2-3



Unit 2: Leerjaar 4-5-6



Unit 3: Leerjaar 7-8

Unit 1, kartrekkers Mireille en Anette
Vaste groep

Aantal
leerlingen

Medewerker

Medewerker

Groep 1/2a

18 leerlingen

Kim (4 dagen)

Isabel (2 dagen)
Afstuderend aan de Pabo

Groep 1/2b
Groep 1/2c

18 leerlingen
18 leerlingen

Mireille (2 dagen)
Miekie (1 dag)

Marijke (3 dagen)
Inge (4 dagen)

Groep 3

28 leerlingen

Anette (5 dagen)

Manisha (2 dagen) Afstuderend als
onderwijsassistent aan Summa

We wilden heel graag starten met 3 kleutergroepen, zeker omdat we weten dat er in de loop van het
schooljaar nog een heleboel kinderen instromen. Om dit passend te krijgen, gaat juf Isabelle (zij studeert
komend jaar af aan de Pabo) 1 dag de groep zelfstandig draaien onder de supervisie van juf Mireille. Voor
haar een mooie leerschool en voor ons super fijn om op deze manier het te kunnen formeren.
De kleutergroepen zullen wat meer vertrouwen op hun veilig basis van de vaste groep, maar ook zij zullen
gaan kijken hoe ze nog meer dan voorheen de samenwerking kunnen opzoeken.

Unit 2, kartrekker Silvia
Vaste groep

Aantal
leerlingen

Medewerker

Medewerker

Groep 4

31 leerlingen

Els (3 dagen)

Lonneke (2 dagen)

Groep 5

29 leerlingen

Sharon (4 dagen) Onderwijsassistent
Koen (5 dagen)
Marnix (2 dagen) Afstuderend als
onderwijsassistent aan Summa

Groep 6

28 leerlingen

Michelle (3 dagen)

Silvia (2 dagen)
Karin Duif (2 dagen) Afstuderend
als onderwijsassistent aan Summa

Unit 2 komt in de nieuwbouw te zitten. Daar kunnen ze gebruik maken van 4 lokalen en het grote werkplein
om samenwerken te bevorderen. Sharon zal verschuiven naar unit 2 als ondersteuner. Daarbij zal in eerste
instantie de nadruk komen liggen op groep 4, maar ze zal ook beschikbaar zijn voor groep 5 en 6.

Unit 3, kartrekker Evelien W
Vaste groep

Aantal
leerlingen

Medewerker

Medewerker

Groep 7a

20

Britt (3 dagen)

Ellen (2 dagen)

Groep 7b

19

Burcu (3 dagen)

Ellen (1 dag)
Jules (2 dagen) Afstuderend als
onderwijsassistent aan Summa

Groep 8a
Groep 8b

20
19

Evelien W (3 dagen)
Evelien H (5 dagen)

Maureen (1 dag + 10 x 1 dag)

We zien dit eigenlijk als 2 grote groepen (van 39) die verdeeld zijn in 4 (stam)groepen. Om deze 2 leerjaren
alle dagen dubbel te bemannen dat ging niet lukken, maar wel op 1 dag na. Hierdoor zullen de kinderen op 2
dagdelen onderwijs krijgen met de hele groep. Dit zal bij specifiek gekozen vakgebieden ook prima gaan. Op
2 dagdelen is het daardoor dan wel wat drukker, maar hierdoor krijgen de kinderen op andere momenten
juist extra aandacht.
Groep 8 zal op dezelfde plek blijven met de schuifdeuren open, groep 7 gaat hetzelfde doen in de huidige
lokalen van groep 4 en 5.
De kinderen starten dan in hun vaste groep, maar de verdeling kan wisselen op het moment dat de lessen
beginnen. De samenstelling kan daardoor bij ieder vakgebied weer anders zijn, aangepast aan de
onderwijsbehoefte van de kinderen. Deze manier geeft heel veel kansen om hier nog beter bij aan te sluiten.
Hierbij denken we in eerste instantie aan de reken-, spelling- en leeslessen.
Groepssamenstellingen
De groepssamenstelling met daarin de verdeling van de kinderen zal begin volgende week met de kinderen
en met u gedeeld worden.

Rapportage en afsluitende gesprekken
Rapportage
Tijdens de Coronacrisis is alles anders. Zo ook het onderwijs en daar zullen we
dan ook onze rapportage op aan moeten passen. Voor ons een kans om de
kinderen op een andere manier in beeld te brengen. Aangezien er zeer weinig
getoetst is, zullen er geen scores vermeld staan. De kinderen zullen een
rapport ontvangen waarbij hun vaardigheden centraal zullen staan. Wij kijken daarbij terug op de afgelopen
periode en brengen dit zo goed mogelijk in beeld. Er zijn kinderen die de afgelopen periode hebben
gefloreerd, maar we hebben ook kinderen gezien die opvielen, doordat ze nog een aantal vaardigheden
moeten ontwikkelen. De kinderen zullen zelf ook een bijdrage leveren aan hun rapport.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen een rapportage met een nieuw ontwikkelde lay-out passend bij
de visie van de school. De kinderen van de groepen 1/2 krijgen een rapport wat voortkomt uit het nieuwe
registratiesysteem MijnKleutergroep. We gaan met elkaar ervaren hoe dit bevalt en wat we hiervan
vasthouden bij de rapportage in het nieuwe schooljaar.
CITO toetsen
Wij hebben ervoor gekozen om nu aan het einde van het schooljaar niet de gebruikelijke Cito toetsen af te
nemen. In de korte tijd dat de kinderen weer naar school konden, wilden we vooral inzetten op veiligheid,
saamhorigheid en het lesgeven. Toetsen afnemen zou te veel kostbare lestijd hebben gekost. In plaats
daarvan worden deze toetsen in week 4 en 5 van het nieuwe schooljaar afgenomen. Cito zal ook een andere
normering aanleveren aan de scholen. Daarna is dan precies duidelijk wat de beginsituatie is van elk kind en
kunnen de leerkrachten nog beter aansluiten bij hun onderwijsbehoeften. Natuurlijk wordt voor aanvang van
het nieuwe schooljaar wel ieder kind doorgesproken met de nieuwe leerkracht om op die manier een goede

overgang te waarborgen. Wel zijn alle AVI toetsen afgenomen en hebben we gezien dat veel kinderen,
dankzij veel lezen thuis in de Coronatijd, goede en soms grote stappen hebben gemaakt. Hartstikke fijn!
Afsluitende gesprekken
Anders dan normaal zullen we u allemaal uitnodigen voor een afsluitend gesprek. Doordat er
geen ouders in de school komen, merken we dat we u veel minder spreken. Daarnaast willen
we deze periode graag gezamenlijk met u afronden. Een gesprek zegt daarbij meer dan een
score. De vaardigheden van de kinderen zullen dan ook centraal staan. Uiteraard bespreken we ook de
verdere voortgang en wat belangrijk is om mee te nemen richting het nieuwe schooljaar.
We zullen de gesprekken houden middels een videogesprek in Microsoft Teams. U ontvangt deze week een
uitnodiging om het gesprek in te plannen.

Max geslaagd
Meester Max is vandaag geslaagd voor de Pabo. Wij zijn super trots op
hem! Hij heeft veel betekend voor de Crijnsschool en de kinderen. De
Eenbes heeft er een super meester bij! Gefeliciteerd Max!

We missen nog opladers
Wilt u alsjeblief nog even goed kijken of er nog een oplader van school bij u thuis ligt en
deze dan alsnog mee naar school geven? Bij voorbaat dank!

Mini-enquête verlenging schooltijden
Dit schooljaar zijn we overgestapt op een continurooster. Net voordat de school dicht
ging hebben we dit met het team en de MR geëvalueerd. We constateerden dat de
middagpauze erg kort is voor veel kinderen, maar ook voor de collega’s. We besloten
te onderzoeken of het gewenst is om de pauze te verlengen met 10 of 15 minuten.
Door de gevolgen van Corona is het even aan de kant geschoven. Afgelopen week hebben we er met de MR
weer bij stilgestaan en besloten om dit toch nog op te pakken. We weten nog niet vanaf wanneer we een
eventuele aanpassing kunnen doorvoeren. Dit moeten we natuurlijk ook met onze partner Kids Society Erica
bespreken.
Omdat het dan om verandering van schooltijden gaat willen we graag van u horen hoe u daar tegenover
staat. Daarom vindt u bij dit bericht een mini-enquête om te peilen of u het eens of oneens bent met een
korte verlenging van de schooltijden om meer rust te creëren in de middagpauze.
Met de uitslag van deze peiling, de bevindingen van het team en van de MR zullen we uiteindelijk een besluit
nemen en een stappenplan uitzetten.
Enquête:

https://forms.gle/UqXh6sS2J6aNVXxA7

Ouderraad
I.v.m. de Coronamaatregelen zijn er een hoop activiteiten niet
door kunnen gaan. Als ouder/verzorger doet u ieder jaar een
bijdrage voor de kosten van deze activiteiten. Uiteraard zullen
wij in overleg met het team en de MR kijken hoe wij het geld
wat wij nu over hebben het beste kunnen verrekenen. Een
optie is dat we het bedrag wat over is verrekenen met de
ouderbijdrage van komend schooljaar. Wij zullen u hierover
zo spoedig mogelijk informeren.

MR
De MR tijdens de Coronacrisis
Sinds het sluiten van de school is de MR met de directie regelmatig via Teams bij elkaar gekomen. Samen
werd er gekeken naar de plannen en de beschreven richtlijnen. We trokken hierin samen op en we hebben
als MR een aantal mooie aanvullingen kunnen doen.
De MR heeft gezien dat de Crijnsschool het al snel goed voor elkaar had: het team
is razendsnel overgestapt op Teams, er was goede communicatie en bij het geven
van instructies en feedback op afstand werden mooie stappen gezet. Ook de
richtlijnen zijn doordacht uitgezet en ze werken in de praktijk.
Uiteraard blijven we dit samen met school goed volgen en bespreken we de
eventuele consequenties met elkaar.
MR begin juni.
Op 8 juni kwam de MR via Teams bijeen en pakte de draad weer op. We spraken deze vergadering o.a. over
de volgende zaken:


Communicatie met GMR over niet doorgaan kamp.



Kwaliteitsdocument: Kindgericht leren en didactisch handelen.



Voorlopige formatie, groepsverdeling, urenverantwoording.



Jaarplanning en studiedagen.



Evaluatie opstart school.

Mocht u vragen hebben of ons ergens van op de hoogte willen stellen, laat het ons weten via
mrcrijns@eenbes.nl

Vanuit de kinderopvang
Fijn dat we weer voor alle kinderen van onze groep
“De Hertjes” een spannend verhaal mogen voorlezen.
Vooral een verhaal wat ondersteund kan worden met
grote vertelplaten zodat alle kinderen goed kunnen
meekijken. Daar wordt echt van genoten; zo leuk om
de non-verbale reacties op hun gezichtjes te zien.
Verder benoemen ze wat er gebeurt: ”De krokodil eet fruit en dat gaan wij na dit
verhaal ook lekker doen”.
De Hertjes met Vivian En Cato

Vanuit de peuterspeelzaal
Sinds 11 mei staan ook de deuren van de speelzaal weer open
voor onze peuters.
Wat hadden we er allemaal weer zin in! De peuters en de
leidsters!
We hebben volop liedjes gezongen, boekjes gelezen en puzzels
gemaakt.
Wat werd er weer heerlijk met elkaar gespeeld! Alle poppen
hebben hun aandacht gekregen en er is heel veel geknutseld.
Kortom we hebben er allemaal weer van genoten!

Vanuit de BSO
Als allereerste welkom terug iedereen!!
Afgelopen week mochten we weer gezellig samen met alle kinderen de groep draaien na bijna 3
maanden……!!!
Wat is dat toch lang geleden voor sommige kinderen.
Wij als pedagogisch medewerkers hebben dit alles en vooral de kinderen enorm gemist!
Gelukkig scheen weer lekker het zonnetje en konden we heerlijk buiten
spelen.
Ook buiten aan de tafel gezellig kleuren en knutselen terwijl vele
verhalen uitgewisseld werden.
Wij zijn blij dat we weer zoals normaal konden starten en de draad weer
oppakken.
Liefs van alle Spechten en Richelle, Lisa en Marij.

Ingezonden

Stichting MEEDOEN
Van 22 januari tot en met 12 februari 2020 konden jullie allemaal stemmen op stichting Meedoen Nuenen bij
de jaarlijkse campagne van het ING Nederland fonds ‘Help Nederland vooruit’. Tijdens deze campagne
maken lokale initiatieven kans op een donatie van het ING Nederland fonds. Op 21 maart zou de uitslag van
de stemronde bekend worden gemaakt tijdens een feestelijke
bijeenkomst op het ING kantoor. Helaas ging deze bijeenkomst
niet door vanwege de Coronocrisis. In plaats daarvan kregen we
een cheque thuis gestuurd. In spanning zaten we te wachten
totdat de DHL koerier rond 12:30 uur de cheque overhandigde.
Stichting Meedoen Nuenen heeft uiteindelijk 347 stemmen
behaald en is daarmee op de 4e plek in onze regio geëindigd.
Welk bedrag uiteindelijk op de cheque stond, zien jullie op
bijgevoegde foto. Alle 347 stemmers ontzettend bedankt voor
jullie stem!

LEV-Groep

