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Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Welkom in ons Kindcentrum
Er zijn weer nieuwe leerlingen bij de basisschool gestart.
Namelijk: Daniel, Lizzy, Anna en Teije!!
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,
Inmiddels zijn de scholen en kinderopvang alweer 5 weken open. Ondanks dat het iedere dag nog een beetje spannend
is of er besmettingen zijn, loopt het goed. We werken vanuit bubbels om verspreiding zoveel als mogelijk te voorkomen
en om de groep die naar huis moet bij een besmetting zo klein mogelijk te houden.
Gelukkig valt het qua besmettingen mee. Er is op de basisschool één keer een gezin (inclusief kinderen) besmet
geweest. Dit speelde zich in de vakantie af, dus dit had verder geen gevolgen voor de andere kinderen. Verder zijn er
geen besmettingen geweest, ook niet bij onze teamleden van de basisschool en de kinderopvang.
Het brengen en halen gaat over het algemeen hartstikke goed. Heel erg fijn dat u zich zo goed aan de afstand houdt als
u uw kind(eren) komt brengen of halen. We willen u er wel op attenderen dat u echt alleen komt om drukte te
voorkomen. Niet alleen op onze pleinen, maar ook buiten de poort.
Helaas kunnen we op dit moment geen peuters ontvangen op de basisschool, zodat we de bubbels niet doorbreken.
Zodra dit weer mogelijk is, dan doen we het meteen. We zorgen er wel voor dat er een warme overdracht plaatsvindt
bij alle kinderen die doorstromen. Op deze manier kunnen we aansluiten bij de ontwikkeling.
Net als iedereen snakken we naar versoepelingen. Elke dag zijn er kinderen en/of collega’s thuis en worden ze getest.
Het wachten op deze uitslag brengt veel spanning en het gevoel van collega’s ‘wie is er vandaag weer wel of niet’ zorgt
voor een extra druk. Uiteraard ook voor u als ouders.
We blijven ondanks dat nog steeds dankbaar dat we open mogen zijn en de kinderen opvang en/of onderwijs mogen
verzorgen wat ze verdienen. Er is licht aan het einde van de tunnel. Nog even volhouden met zijn allen.
Met vriendelijke groet,
Thijs van Moorsel, meerscholendirecteur
Crijnsschool
Kindcentrum Crijns Society

Ine Dielissen, locatiemanager
Kids Society Erica
Kindcentrum Crijns Society

Vanuit de basisschool
Het onderwijs van dit moment
Op dit moment verzorgen wij onderwijs in de eigen klas. We hanteren deze bubbels omdat we een
verantwoordelijkheid hebben wat betreft de gezondheid van de kinderen en de teamleden. We realiseren ons dat we
ook een verantwoordelijkheid hebben wat betreft het onderwijsaanbod. Dat betekent dat er in de klas weinig
aanpassingen zijn, we verzorgen onderwijs op de vertrouwde manier.
‘Gewoon les’, dat vinden de kinderen ook prettig. Hierdoor kunnen de kinderen op een goede manier leren, maar is er
ook ruimte voor plezier. Onze focus ligt daarbij op de basis-, maar er is ook bewust aandacht voor de expressieve
vakken. Muziek, tekenen, handvaardigheid, maar ook zeker drama zijn juist nu belangrijk om je emotie op een andere
manier te kunnen uiten.
Verlenging van de pauze
Sinds de heropening van de scholen hebben we ’s middags een kwartier langer pauze.
We merken duidelijk de verschillen. Meer tijd om te eten en/of meer tijd om buiten te
spelen. Echt even afschakelen zorgt ervoor dat we met zijn allen meer gefocust
kunnen zijn als we het middagblok in gaan. We zijn blij dat we deze keuze hebben
gemaakt.
Meten = weten
Op dit moment zitten we in een Cito-toetsronde. Wij praten hierbij niet over achterstand of voorsprong, maar we
meten waar we staan. Dit is voor ons de beginsituatie om weer verder te gaan bij de ontwikkelingen van de kinderen.
We gaan de ontwikkelingen van uw kind in beeld brengen in het rapport. Dat ontvangt u op 9 april. In de week daarna
zullen we samen met u (en vanaf groep 5 ook met de kinderen) in gesprek gaan via Teams. We gaan samen terugkijken
op de afgelopen periode en benoemen waar we trots op zijn. Ook bespreken we wat de komende periode extra
aandacht verdient.

Nationaal Programma Onderwijs
U heeft vast en zeker ook meegekregen dat er behoorlijk wat middelen ter
beschikking komen voor het onderwijs. Dat is goed nieuws. Het is onze
taak om te zorgen voor een goed onderbouwd plan om gebruik te mogen
maken van deze middelen. Daar wordt nu hard aan gewerkt. We gaan
vervolgens samen met het team en de MR kijken welke interventies we
gaan inzetten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Uitstraling van de Crijnsschool
Nu de oude unit weg is, ziet de Crijnsschool er al veel anders uit. We zijn daar heel blij mee. Tijd voor de volgende
stappen. We gaan middels een werkgroep kijken hoe we het schoolplein kunnen aanpakken. We hebben daarvoor een
budget, maar we weten ook dat dit snel op is. We gaan kijken hoe we met de middelen die we hebben het schoolplein
toch wat op kunnen pimpen voor de kinderen.
Daarnaast zijn we bezig met een architect en een aannemer om alle ramen, deuren, kozijnen en boeiboorden te
vervangen. Dit is hoog nodig. Het kan nog even duren voordat het daadwerkelijk wordt vervangen, maar er wordt aan
gewerkt!

Vanuit ‘Peuterwerk’
Kakelende kippen en andere boerderijdieren bij de peuters
Bij de peuters staat deze weken een prentenboek centraal.
Het is een boek van Julie Sykes en Jane Chapman en het boek heet:

We hebben samen met de kinderen een mooie thematafel ingericht met daarop alle dieren die voorbijkomen in het
verhaal.
De hoofdrol is voor kip Dottie. Ze zit in het kippenhok haar eieren uit te broeden.
Het zijn er 6 hebben we geteld en we hebben ook al in het boek gezien en gelezen dat Dottie niet voor niets zit te
broeden.
Spannend hoor…. wanneer komen de kuikentjes van Dottie uit de
eieren?
De peuters hebben allemaal een broedende Dottie geknutseld en
we hebben een heel leuk versje geoefend over kippetje Ukkepuk
die het altijd druk heeft.
Verder wordt er natuurlijk ook volop gespeeld in de speelhoeken
en gezellig samen gekletst en gezongen over al die dieren op de
boerderij.

Het thema is nog maar net gestart. In de volgende nieuwsbrief laten we jullie graag weten hoe het verder gaat bij ons
op de peutergroep en met Dottie en haar eieren.
En wie weet, misschien zijn de kuikentjes er dan ook bij.
Vriendelijke groetjes van Carmen en Liesbeth

Vanuit de BSO
Wat zijn wij ontzettend blij met dit mooie speeltoestel!
We hebben het afgelopen week mogen uittesten en
wat kunnen we er toch leuk en fijn op spelen.
Na al die weken wachten was het eindelijk zo ver!
Eerst konden we alleen maar kijken hoe het werd
gebouwd, dat was ook interessant om te zien. Maar nu
kunnen we volop klimmen en spelen!
En natuurlijk hebben we deze momenten van al die
lieve blije gezichtjes op de foto gezet! 
BSO Heikampen, de Spechten

Ingezonden

