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Voorleeskampioen Paulusschool!
Dinsdag was de finale van de voorleeswedstrijd. Onze
twee finalisten Jens en Malak hebben laten zien en
horen dat ze beide erg goed kunnen voorlezen.
De jury heeft Jens als winnaar uitgeroepen. Hij gaat
onze school vertegenwoordigen tijdens de Wijchense
voorleeswedstrijd.
Wij wensen hem veel succes en we willen Daan, Sanne
en Malak natuurlijk ook bedanken voor het meedoen!
Veel leesplezier groeten van de leesspecialisten,
Myriam en Kim

Kalender
Week van 22 nov. t/m 26 nov. 2021
Maandag
22 nov.
Schoen zetten groep 1
t/m 8
Dinsdag
23 nov.
Woensdag 24 nov.
Donderdag 25 nov.
Vrijdag
26 nov.
Kleuters vrij

Week van 29 nov. – 3 dec. 2021
Maandag
29 nov.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

30 nov.
1 dec.
2 dec.
3 dec.

Lesvrije
groepen 1-2

middag

Ontwikkelingen corona en beschikbare leerkrachten
Eerder lieten we jullie weten dat het voor de herfstvakantie gelukt is om alle dagen op school les te geven
aan de kinderen, terwijl er regelmatig een leerkracht afwezig was en geen invaller beschikbaar. Dit konden
we opvangen door teamleden met andere taken vrij te maken of door teamleden die extra konden werken.
Fijn, vooral voor alle kinderen dat er steeds een oplossing mogelijk was.
We voeren actief beleid om binnen de coronamaatregelen zo vaak mogelijk leerkrachten op school met de
kinderen te laten werken, bijvoorbeeld door te testen met prioriteit of een spoedtest.
Om ervoor te zorgen dat ook we ook in de komende periode zo vaak mogelijk tot een goede oplossing komen,
hebben we hier als team en met de MR een gesprek over gevoerd. Op basis van deze gesprekken zijn er
richtlijnen opgesteld hoe we omgaan met deze situaties.

We zoeken intern naar een oplossing. Dat kan zijn:
• Inzet van een teamlid die extra komt werken.
• Een leerkracht met andere taken maakt ruimte om te werken met de groep.
• De leerkracht vanuit het NPO werkt met de kinderen.
• De groep wordt verdeeld;
• Ouders/verzorgers wordt gevraagd om het kind thuis op te vangen.
Indien we ’s ochtends hiertoe besluiten, bieden we altijd de mogelijkheid om kinderen op school op
te vangen.
Belangrijk hierbij is dat we het aantal lesdagen dat kinderen thuis opgevangen worden, verdelen over de
groepen. Dat houdt in dat het zeker kan voorkomen dat een groep thuis is en de leerkracht van die groep in
een andere groep werkt.
Ondanks dat we ons inzetten om alle kinderen elke dag les te geven, kunnen er dagen zijn waarbij er geen
oplossing is. Op dat moment neem ik de beslissing over wat er in die situatie nodig is. Hierbij worden de
belangen van het onderwijs voor alle kinderen, de belangen van ouders en teamleden zorgvuldig
meegewogen.
Met vriendelijke groeten, Carina

Ontwikkelingen Corona
Op dit moment zijn er geen leerlingen of medewerkers waarbij corona is vastgesteld. Hier zijn we blij om
en we realiseren ons dat het van iedereen alertheid vraagt om te proberen om dit zo te houden.
Vanwege de landelijke ontwikkelingen rondom het aantal besmettingen en geldende maatregelen zijn we
als team scherp op de algemene maatregelen, hygiëne, afstand houden tot volwassenen en het dragen
van een mondkapje in de centrale gangen.
Voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen, hun naasten en het team zijn er aantal zaken waar we
jullie aandacht voor vragen:

Kinderen bijjven thuis als ze:
• vaak hoesten, koorts hebben en/of benauwd zijn;
• worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
• een huisgenoot met corona hebben;
• een nauw contact zijn van iemand met corona.
En verder:
•
•
•

Op dit moment komen alleen teamleden in de school of begeleiders die ondersteunen in de
groepen. We vragen jullie als ouders/verzorgers om alleen met een afspraak de school binnen te
komen.
Oudergesprekken vinden online plaats, tenzij er een belangrijke reden is om fysiek samen te
komen.
Informatie over een positieve corona besmetting bij een kind of een gezinslid is belangrijk. Zo
kunnen we direct overleggen met de GGD, indien nodig handelen en betrokkenen informeren. De
GGD neemt hierover geen contact meer met ons op. We dienen dit zelf te monitoren.

We vragen jullie om een mail te sturen naar: Lonneke.van.disseldorp@kansenkleur.nl als
• het kind thuis is vanwege een eigen positieve testuitslag;
• er iemand in het gezin een positieve testuitslag heeft;
• het kind thuis is met corona gerelateerde klachten;
• het kind thuis is vanwege een nauw contact.
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GGD Kindermonitor 2021
De GGD doet één keer in de 4 jaar onderzoek naar kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Het onderzoek gaat over
hun gezondheid, opvoeding, welzijn, gedrag en omgeving. Dit jaar vraagt de GGD ook naar de gevolgen van
de coronatijd. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor het lokale gezondheids- en
jeugdbeleid. De gemeente zorgt voor goede plannen en voorzieningen voor kinderen en hun ouders. Hoe
meer ouders de vragenlijst invullen, hoe beter!
Wilt u ook mee doen aan dit onderzoek? De vragenlijst is in te vullen via www.kindermonitor.nl/ggdgz.
Dit duurt 10-15 min.
Alvast heel erg bedankt!

Wie kan er met de kerst een extraatje gebruiken?
In Wijchen is de" Stichting Vrienden van het Wijchense Kerstpakket" elk jaar actief voor gezinnen die
met de kerst wel een extraatje kunnen gebruiken. Onder de naam "Kerstengelen" bezorgen zij rond de
kerst aan deze gezinnen een pakketje of een cadeaubon.
Dit kan soms echt een welkome verrassing zijn.
Aan ons als school wordt altijd gevraagd of wij weten wie daar heel erg gelukkig van zou worden. Dat is
voor ons heel moeilijk in te schatten en in verband met de wet AVG moeten we dat ook in overleg
doen.
Dus we doen het deze keer omgekeerd:
Kunt u deze verrassing heel goed gebruiken rond de kerst dan kunt u zich bij mij opgeven door een
mail te sturen naar: carina.coenen@kansenkleur.nl
Wij geven u dan op met uw naam en adres en verwerken de informatie verder niet.
Ook de "Kerstengelen" verwijderen deze informatie na gebruik en vragen daarom elk jaar opnieuw wie
er in aanmerking komt.
Met vriendelijke groeten,
Carina

De Vreedzame School

Blok 2: We lossen conflicten zelf op
Na de herfstvakantie zijn we bij ons op school gestart met blok 2 van De Vreedzame School. In deze periode
zijn de kinderen bezig met:

Wat is het verschil tussen een conflict en een ruzie?
Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets
anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken
waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven; je probeert ze op een positieve manier op
te lossen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want we reageren verschillend
op conflicten. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook
rekening met de ander (“je hebt de witte pet op”). Of je reageert
agressief, je bent boos en wordt driftig (“je hebt de rode pet op”). Of je
loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt (“je hebt de blauwe pet op”).
Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie.
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De kinderen leren in dit blok:
•
•
•
•
•
•
•

om een conflict zelf goed op te lossen.
om win-win oplossingen te bedenken.
om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
hoe om te gaan met kritiek.
dat de mediatoren uit de groepen 7/8 hen kunnen begeleiden bij het uitpraten van een conflict.
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