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Wij feliciteren....

Komende weken feliciteren we: Luvlee, Damian en Fleur! Wij wensen jullie een fijne dag.

Bedankt lieve ouders
Bedankt voor uw enorme hulp bij het verzorgen van TOP Thuis onderwijs! Wij weten hoe zwaar het is, en
waarderen jullie eindeloze inzet en onuitputtelijke energie. Vanzelfsprekend heeft u goede en minder goede
dagen. Jullie doen het goed. ECHT waar!

Kalender
Komende periode(maanden) hebben wij verschillende dingen gepland staan bijvoorbeeld de disco of de
schoolreis. Iedere persconferentie moeten wij als team onze plannen aanpassen. Wij weten soms kort van
tevoren of en hoe bepaalde activiteiten doorgang kunnen vinden. Wij proberen u zo goed mogelijk te
informeren over alle mogelijkheden en plannen.
Komende woensdag 3 februari staat er een studiedag gepland. Wij willen het onderwijs op afstand zoveel
mogelijk door laten gaan, dus voor deze dag zullen er activiteiten op de planning staan. Deze week cancelen
wij wel de belronde die door de meeste leerkrachten op woensdag plaatsvindt. Deze tijd gebruiken wij voor
het schrijven van de rapporten van de kinderen.

Cito en rapport
Normaal gesproken worden in deze periode de cito's afgenomen. In resultaten geven ons een beeld over
welke stof de kinderen beheersen en waar wij verder aan moeten werken. Door de schoolsluiting zullen de
Cito-toetsen ook op een ander moment worden afgenomen. Nadat bekend is wanneer de scholen openen zal
er duidelijk worden wanneer en hoe deze toetsen worden afgenomen. Vanzelfsprekend laten wij dit u weten.
Naast Cito-toetsen hebben we ook methode toetsen. Deze toetsen nemen wij af wanneer het hoofdstuk is
afgesloten. We kunnen dan zien of alle kinderen de stof goed hebben begrepen. Deze toetsen zijn nu niet door
de kinderen gemaakt, dat is geen probleem. Wanner de scholen starten zullen wij kijken wat er nodig is om zo
snel mogelijk een beeld te krijgen van de ontwikkeling van ieder kind. Wij zullen zorgvuldig kijken welke toets
noodzakelijk is. Bij voorkeur nemen wij nu zo min mogelijk toetsen af. Wij willen de tijd besteden aan de
groepsvorming van de kinderen en de sociaal emotionele ontwikkeling in combinatie met weer het normale
schoolwerk. Wanneer er meer bekend is hoort u dat van ons.
Op 18 februari krijgt uw kind het rapport. Dit rapport is anders dan anders. Het zal gaan over de ontwikkeling
van uw kind in de periode augustus t/m december.
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Van sommige ouders krijgen wij de signalen dat zij zich zorgen maken over de leervorderingen van hun
kinderen tijdens de lockdown. Ook in de media wordt hier veel aandacht aan besteed. We begrijpen natuurlijk
dat hier zorgen over zijn, maar het lijkt ons belangrijk de kinderen hier niet mee te belasten, we willen ze niet
het gevoel geven dat ze achterlopen of niet genoeg leren enz. Ook nu wordt er geleerd, misschien andere
dingen die anders niet aan bod gekomen zouden zijn. Zodra de school open is, zullen wij in kaart brengen waar
de kinderen staan en samen met hen aan de slag gaan. Alle kinderen in Nederland hebben hier nu mee te
maken. Van een poosje minder of geen onderwijs wordt een kind niet dommer! Laten we voorkomen dat er
een generatie kinderen opgroeit die van zichzelf de indruk heeft dat ze niet aan allerlei normen en maatstaven
voldoet. Wanneer het niet (altijd) lukt om het werk af te hebben, is er niets aan de hand. Probeer daar als
ouder een beetje ontspannen mee om te gaan. Mocht u zorgen hebben of vragen kunt u deze nog steeds met
ons delen. Wij staan als team van de Regenboog klaar om u te ondersteunen.

De grote lockdown speurtocht van De Regenboog
Vandaag is Femke haar welverdiende beker op komen halen. We hopen dat de beker een mooi plekje op haar
kamer krijgt! Ook Santiago mag op school langskomen om zijn beker voor de logospeurtocht op te komen
halen.
Meester Jorn was vandaag weer druk bezig om iets nieuws in elkaar te zetten voor jullie.
Het is nog niet helemaal af, maar de verwachting is dat jullie het maandag krijgen via de
mail. De tip die meester Jorn alvast geeft, is dat je van het weekend de fietsbanden maar
weer eens op moet pompen!
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Webinarserie ‘Get up! Tijdens de lockdown’
Meer rust, verbinding en beweging in het gezin

Opvoedinspiratie van kinderpsycholoog Tischa Neve & sportieve spelletjes voor je gezin
Wil jij ook meer rust, verbinding en gezelligheid thuis nu iedereen op elkaars lip zit? Bekijk de vier gratis
webinars van opvoedkundige Tischa Neve met tips om de lockdown door te komen als gezin. En wil je je kind
weglokken van het scherm? Bekijk dan zeker ook de 21 filmpjes met sportieve spelletjes-ideeën van Jonger
Oranje.
Voor wie?
Ouders met kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De spelletjes zijn leuk voor ouder en kind.
4 x een webinar van 25 minuten met inspiratie en tips van kinderpsycholoog/opvoedkundige Tischa Neve, met
de volgende onderwerpen:
1. Beter meewerken en luisteren
2. Meer contact en verbinding
3. Omgaan met pittige emoties
4. Rustiger en gezelliger de lockdown door
21 Spelletjes als extraatje
Aan het eind van webinar 1, 2 en 3 kun je doorklikken naar 7 bijbehorende spelletjes van team Jonger Oranje
die je samen met je kind kunt doen.
Aanmelden doe je zo Ga naar www.cjghaarlemmermeer.nl/lockdown, klik het gewenste webinar aan en meld
je aan met je naam en e-mailadres. Je kunt dan meteen het webinar bekijken. Na afloop van het webinar
ontvang je een mail met de spelletjes en de belangrijkste tips.
Goed om te weten
ü De ‘webinars’ zijn van tevoren opgenomen en dus op elk gewenst moment te bekijken.
ü Wat kost het? Helemaal niets!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heb je een vraag over opgroeien en opvoeden? Neem contact op met het CJG Haarlemmermeer via telefoon
023 55 41 588 of het online contactformulier op www.cjghaarlemmermeer.nl/contact
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