Nieuwsbrief 23 april 2021

Algemeen
Volgende week is het nog géén vakantie
Geruime tijd geleden hebben we u gemeld dat de eerder genoemde vakantie in april
verkeerd was. Volgende week is er dus gewoon school, alleen op dinsdag zijn de
leerlingen vrij in verband met Koningsdag. In de agenda in deze nieuwsbrief vindt u
de precieze vakantiedagen.

Derde kleutergroep
We krijgen veel aanmeldingen binnen van nieuwe leerlingen. Wij
vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen in de kleuterklassen
zich prettig en veilig voelen, maar ook dat de leerlingen genoeg
aandacht krijgen van hun juf. Daarom houden we altijd goed in de
gaten of de groepen niet te groot worden.
Op dit moment constateren wij dat de groepen op dit moment vol
zijn gelopen tot volle groepen van rond de 30 leerlingen. In een
volle groep is het voor de leerkracht lastiger om alle kinderen voldoende aandacht op maat te geven.
Blij zijn wij dan ook u te kunnen mededelen dat er voldoende financiële middelen zijn om tot einde
schooljaar een derde kleutergroep te vormen. Er kan dan in kleinere groepen gewerkt worden,
waarbij er meer rust is om alle kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben.
Aan de invulling en indeling wordt op dit moment de laatste hand gelegd. De ouderbrief gaat op
maandag 26 april, rond 17.00uur, uit naar de ouders van de kleutergroepen.
Koningsspelen
Vandaag waren de aangepaste Koningsspelen.
Alle groepen hebben met de eigen groep zowel
binnen als buiten allerlei activiteiten gedaan. Voor
buiten was er een spelcircuit uitgezet voor de
bovenbouw door de stagiaires van de PABO. De
onderwijsassistenten hadden een circuit uitgezet
voor de groepen 1 t/m 3. Het was de hele dag een
vrolijke boel, met af en toe dansende meesters!
De kinderen hebben genoten en de meesters en juffen natuurlijk ook.
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Met dank aan de oudervereniging voor de versnaperingen en de organisatie door de
onderwijsassistenten en stagiaires Danny en Laura, was het een geslaagde dag.

-

PBS en de vakantie.
In de maand mei zijn de kinderen weer veel thuis. Ondanks dat de scholen weer open
zijn vanaf februari is het natuurlijk best een onrustige tijd gebleven.
Nog wat PBS-tips voor thuis:
Geef complimentjes
Beloon goed gedrag
Benoem het gewenste gedrag; zeg wat je graag wilt zien en horen.
• In plaats van ‘Niet schreeuwen', ‘We praten zachtjes'.
• In plaats van ‘Niet met volle mond praten’, ‘Zodra je mond leeg is mag je wat
vertellen'.
• In plaats van ‘Niet rennen in de keuken', ‘Rennen doen we buiten'.

Wat wij op school altijd goed in acht nemen is de verhouding 1:4. Wanneer uw kind 1 correctie krijgt
moeten daar 4 complimenten tegenover staan.
Voor kinderen werkt het, net als voor ons; een negatieve boodschap komt harder aan. Om dat gevoel
weer neutraal te krijgen heeft het kind weer 4 positieve boodschappen nodig.
PBS lessen week 16 en 17
Deze week is er aandacht voor de fietsenstallingen. Na een lange tijd van ook lockdowns verdient dit
wel weer even extra aandacht 😉
Afname veiligheidsmonitor
U kunt nog tot 30 april de vragen van de veiligheidsmonitor invullen! Er worden 3 taarten verloot
onder de ouders die de vragen hebben ingevuld. Hiervoor heeft u al een briefje ontvangen dat kan
worden ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht. Er zijn al veel briefjes ingeleverd. Super! We hopen
dat nog meer ouders de vragen zullen invullen, dus zoek de mail nog even op in uw mailbox en ga
ermee aan de slag. Alvast bedankt!

Vakantierooster 2021-2022
Hierbij alvast het vakantierooster voor komend schooljaar. Extra
vrije dagen in verband met bijvoorbeeld studiedagen en voor de
groepen 1 en 2 melden wij in een van de komende nieuwsbrieven.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart t/m Pinksteren
Zomervakantie
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25 t/m 29 oktober 2021
25 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
2 mei t/m 6 mei 2022
26 mei t/m 6 juni 2022
25 juli t/m 2 september 2022
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Agenda, vrije dagen en vakanties

Vrijdag 23 april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Zaterdag 1 mei – zondag 9
mei
Maandag 10 mei
Donderdag 13 mei –
maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei
Dinsdag 25 mei
Vrijdag 28 mei

Koningsspelen, aangepast en met eigen groep
Volgende nieuwsbrief
Koningsdag alle leerlingen vrij
Meivakantie
Eerste schooldag na de Meivakantie
Hemelvaart-Kermis-Pinkster-vakantie (HKP) alle leerlingen vrij
Eerste schooldag na de HKP-vakantie
Start derde kleutergroep
Volgende nieuwsbrief

Nieuws van Zonnekinderen

Zevenaar, 19 april 2021
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen week hebben we gehoord dat kinderen vanaf 19 april weer naar de BSO mogen. Dat is
voor alle betrokkenen goed nieuws, maar vooral voor de kinderen. Zij kunnen weer met hun
vriendjes en vriendinnetjes genieten van het gevarieerde aanbod aan naschoolse activiteiten. De
afgelopen dagen zijn wij druk bezig geweest om dit te organiseren binnen de door de overheid
gestelde kaders. En dat is gelukt.
De volgende klus is het inregelen van de vakantieopvang in de aanstaande meivakantie. De aanvraag
vanuit u als ouders om hiervan gebruik te is maken is groot. Ook hiervoor is de tijd krap. Daarnaast
hebben wij, onder meer vanwege het test- en quarantainebeleid, niet de beschikking over ons
volledige personeelsbestand. Wij zijn daardoor genoodzaakt de bekende regels strikt te hanteren:
- Heeft u een vakantie-opvangcontract? Uw kind staat dan automatisch op aanwezig in het
Ouderportaal op de dagen dat u de vakantiedagen op contract heeft. Als uw kind wél komt, hoeft u
niks te doen. Als uw kind niet komt, is het belangrijk dat u hem/haar afmeldt in het Ouderportaal.
Anders vervalt de vakantiedag in het systeem.
- U kunt de vakantiedagen ruilen, u kunt dit aanvragen in het systeem. Goedkeuring is op basis van
beschikbaarheid i.v.m. onze personeelsplanning.
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- Heeft u geen vakantie-opvangcontract? Wilt u dan de vakantieopvang zo spoedig mogelijk
aanvragen in het Ouderportaal? Goedkeuring is ook nu op basis van beschikbaarheid i.v.m. onze
personeelsplanning.
- Als uw vakantiedagen op zijn, kunt u een dag aanvragen met de tegoeduren. Hoeveel tegoeduren u
heeft, kunt u vinden in het Ouderportaal. Deze aanvragen worden gehonoreerd op basis van
beschikbaarheid i.v.m. onze personeelsplanning.
- Indien u geen vakantiedagen en geen tegoeduren meer heeft, kun u extra opvang aanvragen. Ook
hierbij geldt dat honorering van uw aanvraag plaatsvindt op basis van beschikbaarheid i.v.m. onze
personeelsplanning. Bij goedkeuring krijgt u een factuur voor de extra afgenomen uren.
Wij realiseren ons dat het bovenstaande kan leiden tot teleurstelling bij uw kind of uzelf, omdat
wellicht niet alle aangevraagde vakantieopvang kan worden gehonoreerd. Wij doen ons uiterste best
dit zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk weet of uw kind op de
door uw gewenste dagen gebruik kan maken van de opvang.
Met vriendelijke groet,
Kinderopvang Zonnekinderen Margriet Hofstee, operationeel directeur

Jarig
Inke 8
Lieke 5
Jayden 6
Bram 4b
Dinand 1/2b
Anne 7
Hans 1/2a
Phoebe 3
Emma 5
Jayley 1/2a
Dean 6
Lynn 4a
Fay 3
Julia 3
Bjorn 3

Anya 3
Cas 5
Jack 4a
Jaylinn 4a
Cheyenne 4b
Lesley 4b
Jasmijn 3
Semona 8
Romy 8
Louise 7
Swen 3
Daan 1/2b

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!
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Nieuwe leerlingen

Jayson groep 3
Kenzi groep 1/2b
Cayden groep 1/2 a

Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op onze
school.
Van harte welkom!
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