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Nieuwsbrief

Belangrijke data van ons Kindcentrum
4 sept

Eerste nieuwsbrief van dit schooljaar
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Dag van de ped. medewerkster
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23 sept

Korfbaltoernooi gaat NIET door
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15 sept

informatieavond
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Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Welkom in ons Kindcentrum
Er zijn weer nieuwe leerlingen bij de basisschool gestart vanaf 1
augustus.
Namelijk: Sam, Tim, Milo, Jill, Dex, Nina, en James!!
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,
De kop is eraf! We hebben er de eerste twee weken na de zomervakantie op zitten en hebben een
goede start gemaakt. In de klassen zien we veel blije kinderen en ook de leerkrachten zitten er weer
lekker in. In de eerste weken staat de groepsvorming centraal, maar uiteraard pakken we ook
onderwijskundig de draad weer op.
De komende weken zullen we bij de kinderen vanaf groep 4 de Citotoetsen afnemen die we hadden
doorgeschoven. Dat is voor ons een mooie nulmeting om ons onderwijs op aan te gaan passen.
Hierdoor zien we wat de groep, maar ook het individuele kind nodig heeft om de volgende stappen
te zetten.
Gelukkig werken de regels n.a.v. de richtlijnen vanuit het RIVM die we hebben opgesteld goed. Er
zijn geen drukke punten. Fijn dat u zich zo goed aan de richtlijnen houdt. Dat helpt ons ook enorm!
Natuurlijk zijn er nog steeds zaken die niet kunnen (nieuwjaarsreceptie, informatieavond,
Crijnspodium etc.), wat erg jammer is, maar we concentreren ons zoals u inmiddels gewend bent op
wat wel kan.
We realiseren ons wel dat het ontmoeten op een zeer laag pitje staat op dit moment wat ons zeer
betreurt, maar probeer ons toch zo nodig te bereiken via de wegen die er zijn: mail, telefoon of toch
even bij de deur. Spreekt u de medewerkers aan bij de deur dan is dat geen probleem, geef ze wel
de ruimte (1,5 m afstand).
Wij blijven met volle enthousiasme in deze nog steeds roerige tijd er alles aan doen om ervoor te
zorgen dat de kinderen het fijn hebben en dat ze zich optimaal ontwikkelen.
Met vriendelijk groet,
Thijs van Moorsel, meerscholendirecteur
Kindcentrum Crijns Society
Kindcentrum De Nieuwe Linde

Ine Dielissen, locatiemanager
Kindcentrum Crijns Society

Vanuit de basisschool

Inloop en korbaltoernooi vervallen
Helaas mogen het korfbaltoernooi en de inloop niet doorgaan, aangezien we nog steeds rekening moeten
houden met de maatregelen rond het Coronavirus!

Richtlijnen
We krijgen veel vragen over het wel of niet thuisblijven van de kinderen,
wat ook begrijpelijk is. Het blijft lastig wat te doen bij specifieke situaties. U
mag daarover altijd met ons overleggen, dus bel of mail gerust. Nog even
de belangrijkste regels op een rij:






Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis.
Heeft iemand in het gezin verkoudheidsklachten met daarbij ook
verhoging, dan blijft het hele gezin thuis.
Kleuters die een herkenbare neusverkoudheid hebben, mogen
gewoon naar school.
Wordt er iemand in de familie getest op Corona? Als het alleen om een verkoudheid gaat (geen
verhoging) en jouw kind heeft zelf geen klachten, dan mag hij gewoon naar school.
Heb je twijfels, bel de GGD voor advies.

We hopen dat u zich echt aan deze regels houdt, anders brengt u ons in een lastig parket.
Contactonderzoek
We gaan een extra maatregel nemen om de GGD / RIVM te helpen wanneer er Corona uitbreekt op school.
We willen alle volwassenen vragen (buiten het team) om hun contactgegevens achter te laten. We hebben
hiervoor een formulier gemaakt in de basisschoolapp: 'Coronabezoekersformulier'. Uiteraard attenderen we
u op dit formulier, maar mocht u de school in komen (alleen als u een afspraak heeft) vul dan direct het
formulier in. Er komt dan een mail binnen bij de administratie waardoor we ook de dag en tijd kunnen
registreren.

Stappenplan wanneer de 'verkoudheidsperiode' aanbreekt
Nu is het relatief nog rustig, maar als de kou aanbreekt zullen er ook meer snotneuzen zijn. Bij kinderen,
maar ook bij de collega's. We hebben nu al nagedacht welke stappen we dan doorlopen.








Personeel gaat zo snel mogelijk testen. Er van uitgaande dat de uitslag negatief is, zijn ze binnen 2 a 3
dagen weer op school.
De eerste dag dat ze er niet zijn, dan vangen wij de kinderen op. We zoeken een oplossing om de
kinderen toch onderwijs te verzorgen.
We hebben besloten de kinderen in groep 1/2 op dat moment te verdelen over de andere
kleutergroepen (dat zijn nog kleine groepen). De andere groepen delen we niet op, daarbij zoeken
we andere oplossingen.
Vanaf de 2e dag blijven de kinderen thuis.
De ouders van de groepen 3 en 4 krijgen een werkboekje en/of dagtaak naar hen toe gemaild wat ze
thuis kunnen maken.
De groepen 5 t/m 8 krijgen les via Teams (alleen als het om verkoudheidsklachten gaat, ziek is ziek).
iPad's kunnen zo nodig worden opgehaald op school.

Uiteraard kunnen wij niet alles van te voren voorzien. Dit helpt ons wel om snel te kunnen handelen als het
nodig is. Komen er andere scenario's voorbij, dan nemen we op dat moment de beslissing over het verloop.
We brengen u dan uiteraard op de hoogte.

Alternatief voor de informatieavond
Helaas mogen we u niet ontvangen in de school voor de informatieavond. We hebben daarvoor een
alternatief bedacht.





U krijgt vanuit elke klas informatie over de school en de specifieke groep digitaal naar u toegestuurd.
Unit 1: De ouders van de groepen 1-2-3 krijgen de gelegenheid om middels inschrijven met hun kind
even de klas in te komen na schooltijd. Zo kunnen de kinderen hun klas laten zien en kunt u
kennismaken met de leerkracht.
Unit 2 en 3: De leerkrachten van de groepen 4-5-6-7-8 organiseren een ontmoeting in Teams voor
de ouders van de groep. Hierin zullen zij zich vooral als leerkracht voorstellen en de belangrijkste
informatie over de groep met u delen.

Planning:
11-09-2020
14-09-2020
14-09-2020, 20.00u
15-09-2020, 20.00u
16-09-2020, 20.00u
17-09-2020, 20.00u
21-09-2020, 20.00u

Delen van de informatie over de groepen.
Vanaf vandaag kunnen ouders van de groepen 1-2-3 inschrijven om na
schooltijd een keer binnen te lopen in de klas.
Teams ontmoeting groep 4
Teams ontmoeting groep 5
Teams ontmoeting groep 6
Teams ontmoeting groep 7
Teams ontmoeting groep 8

Werken in units bij groep 7 en 8
We zijn dit jaar gestart met het werken in units. We hebben een unit
groep 7 en een unit groep 8. Maar wat betekent dat nou eigenlijk in de
praktijk? Zowel in groep 7 als 8 hebben we een A en een B groep. Dat is
de basisgroep. Daarin start je op. En de leerkracht die er voor staat is je
aanspreekpunt. Maar lang blijf je niet in de basisgroep zitten, want bij rekenen worden de groepen 7 (en ook
de groepen 8) door elkaar gehusseld. Nu kunnen we beter onderwijs op maat bieden. Bij het maken van de
groepen wordt gekeken naar verschillende factoren, denk hierbij aan onderwijsbehoeften, observaties van
de leerkrachten, resultaten en interesses. Er wordt enkele keren per jaar gekeken in welke groep de kinderen
het beste passen. Ook bij spelling worden de kinderen op deze manier ingedeeld. Het is de bedoeling dat we
dit steeds verder gaan uitbreiden. Bij begrijpend lezen bv kiezen we er op sommige momenten ook juist voor
om in de basisgroep te werken en op een ander moment doen we dat juist wel. We kijken dus goed naar wat
past bij het lesdoel en de kinderen.
Ook bij andere vakken werken we veel samen. Denk hierbij aan weektaak, presentaties, handvaardigheid etc.
De kinderen kunnen nu samenwerken met hun maatjes uit de andere klas en mogen zelf kiezen waar ze gaan
zitten.
Natuurlijk zijn er ook nog voldoende momenten waarin we in de stamgroep werken. We hebben door deze
manier van werken kleine stamgroepen kunnen creëren. Dat kon alleen niet voor de hele week. In allebei de
units staat er ook op bepaalde momenten maar 1 leerkracht voor de groep. Doordat we goed gekeken
hebben naar de planning moet dat geen problemen op leveren.
Een van de grote voordelen voor de kinderen is dat niet 1 of 2, maar vaak wel 3 leerkrachten samen
verantwoordelijk zijn voor uw kind. Net zoals dat kinderen meervoudig intelligent zijn, zijn leerkrachten dat

ook en maken we nu meer gebruik van elkaars sterke kanten. Het kan dus ook zijn dat meerdere
leerkrachten samen aansluiten bij een gesprek, om zo een totaal beeld van het kind te kunnen geven.
Zoals u kunt lezen zijn we heel enthousiast over deze manier van werken. Via de klassenapp proberen we u
een kijkje te geven op deze manier van werken. Als u vragen en/of opmerkingen heeft dan mag u altijd
mailen!

Muzieklessen
Mijn naam is Edo Wethlij en vanaf dit schooljaar kom ik de muzieklessen verzorgen. Ik
ben opgegroeid in Eindhoven en heb gestudeerd aan het conservatorium van Haarlem.
Hier heb ik 4 jaar gewoond en inmiddels ben ik weer teruggekeerd naar Eindhoven.
Al tijdens mijn studie kwam ik erachter hoe leuk ik het vind op basisscholen
muziekonderwijs te geven. In mijn lessen staat het ontwikkelen van de muziekbeleving
centraal. Ik help onderzoeken wat muziek met je doet en hoe muziek in elkaar zit.
We gaan aan de slag met verschillende instrumenten en spelen al snel mee met liedjes. Er wordt gewerkt
vanuit de methode 123zing waar kinderen ook zelf liedjes en lessen op terug kunnen vinden.
Het ontwikkelen van je muzikale vermogen is iets waar je je hele leven plezier van hebt en ik ben blij dat ik
daaraan bij mag dragen.
Ik heb er zin in!

Drama
Velen van jullie ouders/verzorgers kennen mij ondertussen wel, maar voor de
“nieuwe aanwas” stel ik mij graag nog even voor.
Ik ben Joyce van den Ham, alias Dramakwien. Met veel passie en plezier ontwikkel, schrijf en geef ik
dramalessen voor/aan kinderen binnen het basisonderwijs.
Drama. Een erg mooi en waardevol vakgebied! Zeker in het jaar 2020 waarin we allemaal weer even terug
moesten naar onze “basis”. Voor ons “volwassenen” al een hele kluif, maar zeker ook voor onze kinderen.
Want zij zijn immers nog volop bezig met de ontwikkeling van deze basis. Dus hoe moet je dan toch terug
naar een basis als deze nog maar deels bestaat of misschien zelfs wel nog volledig moet worden ontwikkeld?
Het vak “drama” kan enorm bijdragen aan dit sociaal-emotionele proces. Waarom? Dan vertel ik jullie graag
eerst wat drama voor mij betekent.
Zolang als ik mij kan herinneren ben ik bezig met theater en drama. Drama is voor mij een uitlaatklep. Ik kan
zo veel van mijn gevoelens en ervaringen kwijt in het dramatisch spel. Maar nog veel belangrijker, drama
geeft mij de mogelijkheid mezelf, iedere keer weer, beter te leren kennen. Het zou toch geweldig zijn als
ieder kind dit ook kan ervaren?
Dit schooljaar mag ik weer met alle groepen én hun leerkrachten aan de slag om het vak drama te “borgen
en ankeren” binnen het lesaanbod van De Crijnsschool. De kinderen leren dit jaar verschillende (nieuwe)
dramatechnieken en werken aan “jezelf presenteren”, “gevoelens herkennen/verwoorden” en “elkaar leren
waarderen/respecteren”. Dit gebeurt veelal spelenderwijs en plezier staat daarbij voorop! De leerkracht
wordt door mij gedurende het jaar gecoacht in het doelgericht leren kiezen voor dramaoefeningen en hoe zij

deze kunnen uitvoeren met hun groep. Onze Dramakwien Dramaboxen die al “inpandig ”zijn worden dit jaar
daarom ook uitgebreid met een aantal extra dramaoefeningen. We gaan alle kinderen eens goed
“onderdompelen” in de wereld van fantasie en spel!
Zoals jullie horen belooft het een heerlijk “drama” jaar te gaan worden! Ik heb
er in iedere geval enorm veel zin in!
Theatrale groet,
Joyce van den Ham
Dramadocent

Lezen
Zoals u ondertussen wel van ons weet staat lezen bij
ons op school hoog in het vaandel. Het is dan ook een
basisvaardigheid die alle kinderen goed moeten kunnen
beheersen. En wat nog belangrijker is, wij hopen van
uw kind een enthousiaste lezer te maken, die het leuk
vindt om in een boek te duiken. In de onderbouw zijn
we bezig met voorbereidende oefeningen voor het
leren lezen, daarna volgt het technisch lezen en
vervolgens het begrijpen van wat je gelezen hebt. Dat is
het uiteindelijke doel: geschreven informatie tot je
kunnen nemen, die begrijpen en toe kunnen passen.
Helaas verloopt voor sommige kinderen het leesproces
minder vlot als zijzelf, u en wij zouden willen. Zij hebben
meer oefening nodig en moeten de zgn.
“leeskilometers” maken. Wij besteden daar extra tijd
aan in de klas, maar ontkomen er soms niet aan om
kinderen ook thuis te laten oefenen. Dat kan zijn door
middel van een Ralfitekst die thuis nog 3 keer gelezen
moet worden of door de inzet van
computerprogramma’s als BOUW ( voor groep 2-3),
FLITS
( vanaf groep 4) of door het nieuwe door ons
aangeschafte programma LETTERSTER. Voor meer
informatie over die programma’s zie: www.Lexima.nl
De leerkrachten bekijken of uw kind in aanmerking
komt om met zo’n extra programma te werken, maar u kunt ook zelf bij de leerkracht of de intern begeleider
juf Yvonne aangeven als u wilt dat uw kind hiermee thuis aan de slag gaat. Wij maken dan een account voor
uw kind aan waarmee het zowel thuis als op school kan werken.

Iedereen was na het heftige afgelopen schooljaar toe aan vakantie en ook tijdens de zeer lange hittegolf was
het logisch dat er weinig aandacht werd besteed aan schoolse zaken en de meegegeven leestasjes. Wij
hopen echter dat wij nu samen met u de kinderen weer gaan helpen om goede en enthousiaste lezers te
worden. Niet alleen door het oefenen thuis te stimuleren, maar ook door voor te lezen, eens naar de
bibliotheek te gaan, te praten over wat er gelezen is, een taalspelletje te doen enz.
Zou u ook de leestasjes weer mee terug naar school willen geven als u dat nog niet gedaan heeft, zodat de
leesboekjes weer door andere kinderen gelezen kunnen worden?

Stagiaires
Ook dit jaar zijn er veel studenten, zowel van de PABO als van het Summa bij ons op school aanwezig die bij
ons stage lopen. Wij zijn extra blij met hun hulp en inzet. Zij stellen zich graag aan u voor:
Hallo, mijn naam is Isabel van de Water. Ik ben 22 jaar en woon in Nuenen. Ik ben een
vierdejaars student op de Pabo, Hogeschool de Kempel in Helmond. Voor mijn
afstudeerstage heb ik gekozen voor de Crijnsschool. Ik loop stage in groep 1/2a. Mijn
stagedagen zijn maandag en dinsdag.
Ik kijk erg uit naar het werken met de kinderen van groep 1/2!

Mijn naam is Jules Swinkels ik ben 21 jaar en kom uit Lieshout. Vorig schooljaar liep
ik in groep 4 stage op de Crijnsschool dit jaar ben ik in groep 7 te vinden. Dit is mijn
laatste jaar op de opleiding onderwijsassistent, ik hoop samen met de kinderen en
mijn collega’s een leuk en leerzaam jaar in te gaan.
Hallo allemaal. Mijn naam is Marnix Bijnagte. Ik ben 18 jaar oud. Dit hele
schooljaar loop ik stage op de Crijnsschool in groep 5. Dit is het 2e jaar dat ik hier
stage loop (vorig jaar in groep 8). Zelf woon ik in Eindhoven. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent op het Summa College in Eindhoven. Ik zit in leerjaar 3. Dit is
tevens ook het laatste jaar. Als het goed is ben ik dus aan het eind van het
schooljaar afgestudeerd. Als ik klaar ben met de opleiding wil ik aan het werk gaan
als onderwijsassistent. Mijn doel is om uiteindelijk mijn pabo-diploma te behalen,
maar ik wil eerst ervaring opdoen als onderwijsassistent. In mijn vrije tijd geef ik
leiding bij scouting Doornakkers aan jongens tussen de 7 en 11 jaar oud. Verder
vind ik het leuk om voetbalwedstrijden te kijken. Ik heb er super veel zin in dit
schooljaar en wil er samen met de kinderen een fantastisch jaar van maken.

Vanuit de kinderopvang
Wat hebben we een fijne zomer gehad met alle collega’s
en kinderen van de dagopvang! Het mooie weer speelde
daarbij natuurlijk een grote rol. De kinderen konden vaak
buiten spelen en op onderzoek gaan in de tuin. Je ziet
zoveel mooie individuele groeimomenten bij de kinderen.
De ene week durft een kind nog niet op een klimtoestel
ergens overheen te lopen terwijl het kind dit een tijdje
later wel doet en dan vaak heel trots is.
In de zandbak werd door de kinderen maar ook de
pedagogisch medewerkers veel eten klaargemaakt. Als al
die pizza’s, pannenkoeken, taart echt waren geweest
waren mijn collega’s en ik toe aan diëten:-)
We hebben ook activiteiten aangeboden in de tuin. Denk
aan bijvoorbeeld ” beestjes” zoeken en bekijken,
wateractiviteiten met watertafel, een waterbaan, en badje,
schilderen met water .
Binnen zagen ook alle groepen er zonnig uit met knutselwerken die gericht waren op de zomer en
onderwerpen die de kinderen interesseert. Zo ben ik bloemen gaan maken met de kinderen bij de vosjes
omdat ik merkte dat ze in de tuin oog hadden voor de bloemen en plantjes en er verhalen loskwamen over
hun eigen tuin en bloemen en welke kleur deze hadden. Fijn om zo aan te kunnen sluiten.
We werken met thema’s binnen de dagopvang. Het nieuwe thema zit er weer aan te komen. Enerzijds
jammer dat dit vrolijke zomerthema eindigt maar anderzijds biedt elk thema veel!
Nog veel zomerse nadagen gewenst namens ons allemaal!
Vriendelijke groetjes Wendy de Boer-van Rooij, pm’er bij de vosjes(1-4-jarigen)

Vanuit de BSO
Afgelopen zomervakantie stond bij de BSO in het teken van
volop beweging, gezond en fit de zomer door.
De kinderen hebben kennis kunnen maken met
verschillende sporten. Zo zijn er clinic’s geweest bij Lonu,
tennisvereniging Wettenseind en NKV korfbal. Daarnaast
hebben we op eigen locatie een bootcamp kunnen volgen.
Ondanks de warme dagen hebben alle kinderen kunnen
sporten en is er regelmatig gebruik gemaakt van sproeiers
en andere waterspelletjes om af te koelen.
Naast al dit sport en spel plezier hebben we ook bezoek
gekregen van de brandweer. Deze kwamen dinsdag 4
augustus met een echte brandweerwagen het schoolplein
op gereden. De brandweervrouw en zes brandweermannen
verzorgde vol enthousiasme een leuk programma. Zo
mochten alle kinderen in de brandweerwagen en met een
brandweerspuit een huisje proberen te blussen.
We hebben een gezellige en leuke zomervakantie gehad!

Ingezonden

Theatershow Kindlief
In de week van de opvoeding komt donderdag 8 oktober Elise Verheul speciaal naar Nuenen om een
voorlichtingsavond te geven over opvoeden. De avond is georganiseerd vanuit de GGD samen met de LEV
groep en Zuidzorg en de gemeente. Het is voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar en de entree is gratis!
In de theatershow Kindlief neemt kindertherapeut Elise Verheul je met een lach en een traan mee op een
vermakelijke én leerzame reis langs de mooie en moeilijke aspecten van het ouderschap. Voor ouders die
voorbij de waan van de dag (weer) willen verbinden waar het écht om gaat. Om na afloop met een hart vol
liefde weer huiswaarts te keren.
We doen ons best om alle ouders een kans te geven om hieraan deel te nemen. Helaas kunnen we maar 70
ouders ontvangen vanwege de coronamaatregelen. Voor aanmelding zie hieronder:

