Nieuwsbrief
Schooljaar 2020-2021
16 oktober 2020, week 42
Katholieke Basisschool Pieter de Jong
Locatie Pythagorasstraat 3
6836 GA Arnhem

Tel. (026) 327 24 00
www.pieterdejong-pyth.nl
info@pieterdejong-pyth.nl

Agenda:
Herfstvakantie van zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober 2020

Week 43
Week 44

Dinsdag

Week 45

Deze week

27 okt

Voorlopig Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs groep 8

Week 46
Week 47

18.00 Inloopavond (gaat definitief NIET door i.v.m. Corona)

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18 nov
19 nov
20 nov

Groep 1-8 VRIJ (studiedag)
Groep 1-4 VRIJ (OB)
Groep 1-4 VRIJ (OB)

Van de directie
Wellicht heeft u voorgaande jaren mooie plannen gemaakt voor de herfstvakantie. Samen met de
kinderen leuke activiteiten doen en misschien wel een paar dagen erop uit. Dit jaar is dat een beetje
ingewikkeld, maar dat hoef ik u natuurlijk niet uit te leggen. Allemaal hopen we dat het virus onze deur
voorbij gaat en dat we er samen in slagen om het terug te dringen en uiteindelijk te verslaan.
De afgelopen weken zijn verschillende leerkrachten vanwege verkoudheidsklachten getest op het
virus en gelukkig allemaal negatief. Elke keer zijn we opgelucht als er weer een goed bericht is.
Wat ook gelukkig maakt, is als je mag werken op een school waar je vrolijke en blije kinderen ziet
spelen op het schoolplein en met elkaar plezier maken. Natuurlijk wordt er geleerd en gewerkt,
maar we proberen vooral om van de school en van de eigen klas een veilige haven te maken waar de
kinderen elke dag graag vertoeven.
Namens alle collega's wens ik u een fijne herfstvakantie.
Geniet van elkaar en maak er een mooie week van.
En vooral: blijf gezond!
Johan Schat

Brief van College van Bestuur
In de bijlage vindt u een brief van het College van Bestuur.

Kopij (tot donderdag 20.00) en aanmelden digitale weekbrief: Petra Schaap (graag via Mijn Schoolinfo)
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Rekentuin, Taalzee en Words & Birds
Vorige week heeft u via Mijnschoolinfo een brief gekregen met informatie over Rekentuin, Taalzee en
Words & Birds. We hebben deze online oefenprogramma’s voor groep 1 t/m 8 aangeschaft om de
leerlingen de mogelijkheid te bieden op een leuke, uitdagende manier te oefenen met rekenen,
spelling/taal en Engels (vanaf groep 5).
Dit oefenen gebeurt op school, maar ook thuis kunnen de leerlingen gratis aan de slag.
Het programma regelt zelf de juiste oefenstof. Wanneer het kind snel door de opgaven gaat, wordt het
niveau iets hoger. Maakt een kind veel foutjes, past het programma de moeilijkheidsgraad aan en kan
het kind eerst iets makkelijker sommen oefenen. Voor kleuters staan telopdrachten klaar.
Na ieder spelletje verdient een kind muntjes en gaan bijvoorbeeld de bloemen in de rekentuin groeien.
Met de gewonnen munten kunnen kinderen ook andere leuke beloningen kiezen. Zo blijft oefenen
leuk.
De meester of juf kan zien wat en hoe lang een kind heeft geoefend en hoe dit gegaan is. Ook kunt u
thuis op de groeikaart zien wat uw kind heeft geoefend. We adviseren om iedere week minstens 10
spelletjes te doen (op school en thuis).
We richten ons vooral op Rekentuin, maar ook de andere programma’s zijn te gebruiken.
Via thuis.basispoort.nl (inloggen met mail van ouders en wachtwoord) kunt u inloggen op een
computer, laptop en tablet. Mocht dit niet lukken, neem dan even contact op met de leerkracht.
We helpen u graag.

Corona beperkingen
Op 27 oktober stond de inloopavond gepland. Helaas kan deze niet doorgaan.
We zullen u wel via Mijnschoolinfo en klasbord extra op de hoogte houden van alles
wat we in de klas doen.
Ook voor het traditionele kerstdiner moeten we dit jaar iets anders verzinnen. We kunnen deze
activiteit niet zonder u als ouders realiseren.
Dit betekent dat de leerlingen van groep 1 t/m 4 donderdag 17 december ook ’s middags gewoon op
school blijven en op de gewone tijd (14.30 uur) uit zijn.
Vrijdag zullen we waarschijnlijk een kerstontbijt gaan organiseren en hebben we een voorstelling.
Over de precieze invulling moeten we nog nadenken en volgt later meer informatie.
Wel zijn alle leerlingen vrijdag 18 december om 12.00 uur uit.

Scooter controle
Binnenkort zal er rond de school waarschijnlijk gecontroleerd worden door de handhavers op het
gebruik van de (fiets-)paden door scooters. We zien soms ook ouders rijden op plaatsen waar het
eigenlijk niet mag. Wilt u alstublieft gebruik maken van de daarvoor bestemde paden?
Reminder: ook voor het halen en brengen van kinderen met de auto zijn regels. Voor de veiligheid van
onze leerlingen willen we iedereen met klem vragen zich hieraan te houden.

De nieuwsbrief verschijnt (in principe) om de week.
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Kinderboekenweek 2020 “En toen…”
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar:
‘En toen?’. Dit jaar verliep de Kinderboekenweek anders
dan normaal. Er was geen opening met ouders, maar in
plaats daarvan een opening in de kegel met alleen de
kinderen. Geen opa’s en oma’s die mochten voorlezen.
Desondanks hebben we er een leuke Kinderboekenweek
van gemaakt.
Groep 8 heeft de Kinderboekenweek geopend met het
dansje van ‘En toen?’. Iedere klas kreeg een tijdvak
toegewezen, waarin de kinderen een verhaal moesten
schrijven. Van al die verhalen is er een boek gemaakt.
De Kinderboekenweek is in de groepen 1 t/m 4
afgesloten door het voorlezen van groep 5 t/m 8 aan
groep 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 hebben de
Kinderboekenweek afgesloten met een
voorleeswedstrijd. De winnaar bij groep 5, 5/6 en 6 is
Camilia en bij groep 7 en 8 Kyshena.

De nieuwsbrief verschijnt (in principe) om de week.
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