Nieuwsbrief januari 2022
Beste ouders en verzorgers,
In deze Nieuwsbrief willen we u informeren over de volgende zaken.
-

Vanuit de werkgroepen;
Personeel;
NPO gelden;
Extra kleutergroep;
Gym;
Citotoetsen;
Studiedag 7 februari;
Inschrijfformulier;
Mondkapjes;
Beslisboom.

Werkgroep Bewegend en Spelend Leren
In de nieuwsbrief van oktober hebben we beloofd u op de hoogte te houden van onze missie om op
De Krabbenkooi bewegend en spelend leren tot een vast onderdeel te maken binnen het
lesprogramma. Dit schooljaar gebruiken we om dit gestalte te geven op onze school. Tijdens de
studiedag van 7 februari a.s. krijgt het team scholing over dit onderwerp.
In elke groep van onze school worden al bewegend leerlessen aangeboden. De lessen zijn leuke
intensieve leer-beweeg momenten, waarbij de kinderen lekker bewegen terwijl ze leren! De
opdrachten lopen erg uiteen, maar één ding hebben ze gemeen: de kinderen bewegen en beleven
veel plezier tijdens het leren!
Enkele gegeven lessen:
- Dicteewoorden leren:

- Zoek hetzelfde getal:

Schrijf dicteewoorden op propjes papier,
gooi ze in de klas, pak een propje, schrijf
het woord foutloos over, gooi het propje
weer in de klas. Zoek zo alle woorden!

De kinderen krijgen een kaartje met een
cijfer. Kunnen ze een vriendje vinden met
hetzelfde cijfer?

- Viersprong:

Zoek een object bij je letter:

De kinderen schrijven met stoepkrijt vier
cijfers. Als de leerkracht het cijfer roept,
dan springen de kinderen op het juiste
getal.

De leerlingen krijgen een letterkaart.
Kunnen zij iets vinden wat met dezelfde
letter begint? Bijvoorbeeld de 'g' van
glijbaan of de ‘d’ van duikelrek.

Werkgroep Bergse binnenstad
De school wordt langzaamaan mooi opgeknapt. Een aantal deuren kleuren mooi oranje, de vloeren
in de opgeknapte lokalen en in de gang zijn vervangen. Het ziet er al heel wat anders uit dan een
aantal maanden geleden. Met het bedrijf ‘Brand Matters’ zijn er verschillende bijeenkomsten

geweest waar gewerkt is aan ons merk. We zijn dan ook o.a. bezig een mooie nieuwe folder te
ontwerpen.
Werkgroep sociaal emotioneel
Wist U dat:
· KiVa een antipestprogramma uit Finland is met preventieve & curatieve maatregelen om pesten te
voorkomen en terug te dringen?
· KiVa “leuk, aardig” betekent in het Fins?
· Het schoolteam en overblijfouders in de pauzes te herkennen zijn aan de gele KIVA hesjes. Zo
weten leerlingen bij wie ze terecht kunnen?
· Plagen vaak spontaan gebeurt en eenmalig is en de kinderen gelijk aan elkaar zijn?
· Pesten een vervelend gedrag is, wat telkens opnieuw gebeurt en er sprake is van
machtsongelijkheid?
Door wekelijks KiVa-lessen te geven in alle groepen, maken we de kinderen bewust wat gedrag met
hen én een ander kan doen!
Personeel
Vanaf 1 februari zullen er drie nieuwe collega’s starten. Mariska Lijmbach, Daniëlle van Loon en
Petra Joosten zullen ons team komen versterken. Mariska en Daniëlle zullen een extra kleutergroep
gaan draaien en Petra is leraarondersteuner en zal binnen verschillende groepen leerlingen
ondersteunen. In de Nieuwsbrief van februari zullen zij zich voorstellen.
Juf Maud is terug van haar verlof en is afgelopen maandag gestart in groep 3b. Juf Maud werkt op
maandag en vrijdag. Juf Emmylou werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.
Juf Anne zal vanaf 1 februari ouderschapsverlof opnemen. Daniëlle van Loon zal haar collega worden
in groep 7B op maandag.

NPO gelden
De overheid biedt het onderwijs, in verband met corona en daardoor mogelijk opgelopen
achterstanden, een ondersteuningsprogramma aan waarbij scholen NPO-gelden ontvangen
(Nationaal Programma Onderwijs). Met het team hebben wij vorig jaar al gekeken naar hoe we deze
gelden zo goed mogelijk kunnen besteden om de ontwikkeling van de leerlingen zo goed mogelijk te
kunnen ondersteunen. We hebben ervoor gekozen om hiervoor extra personeel aan te nemen.
Daarnaast wordt het geld besteed aan extra materialen ter ondersteuning van de leermiddelen voor
de leerlingen. Ook zijn er extra Chromebooks aangeschaft, zodat leerlingen vaker gebruik kunnen
maken van ondersteunende ICT-lessen.

Extra kleutergroep
Vanuit de NPO-gelden is er extra personeel aangenomen. Wij zijn blij dat we, in de periode van een
lerarentekort, twee nieuwe collega’s hebben kunnen aannemen en dat we met de inzet van deze
nieuwe collega’s een extra kleutergroep kunnen starten. Alle leerlingen die vanaf februari 2022
4 jaar worden, zullen starten in groep 1C. De leerlingen uit de nieuwe groep zullen veelal
samenwerken met de leerlingen uit andere groepen.

Gym op vrijdag
De GGD is gestart met het vaccinatieprogramma in sporthal Boulevard. Dat betekent voor onze
school dat de gymlessen voor de groepen 5/6A, 7B, 7/8A en 8B op vrijdag niet meer in De
Boulevard kunnen worden gegeven. Om de leerlingen voldoende beweging te kunnen bieden hebben
we een alternatieve oplossing gevonden. De groepen zullen op dezelfde tijden gymmen bij de
Boulevard in een alternatieve ruimte. De leerlingen krijgen gedeeltelijk les van de gymleerkracht en
gedeeltelijk les van een sportleraar die zich richt op krachttraining en judo.

Citotoetsen
In de week van 17 januari, 24 januari en 31 januari a.s. zullen de Citotoetsen worden afgenomen.
Wij willen graag extra benadrukken dat het heel fijn en belangrijk is dat de kinderen in deze periode
fit en goed uitgerust zijn én op tijd op school worden gebracht. Niets zo vervelend voor een leerling
om binnen te komen als de toets al is begonnen.

Studiedag 7 februari
Vanwege het feit dat de volgende nieuwsbrief pas nét voor de studiedag op 7 februari a.s.
verschijnt, willen wij daar nu alvast even bij stil staan. Maandag 7 februari zijn alle groepen dus een
extra dagje vrij. Ons team zal deze dag team verder geschoold worden over de onderwerpen
spelend en bewegend leren.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Heeft u nog een zoontje of dochtertje die/dat bijna vier jaar wordt en u wilt hem/haar graag
aanmelden op de Krabbenkooi, vergeet u dan niet het inschrijfformulier in te vullen en tijdig bij ons
in te leveren, zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij onze kleuterindeling.

Mondkapjes
In de groepen 6 t/m 8 dragen alle kinderen mondkapjes. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter
een mondkapje meeneemt. Afgelopen week hebben wij namelijk heel wat mondkapjes moeten
uitdelen, omdat kinderen deze waren vergeten. Bedankt voor uw medewerking.

Beslisboom
Graag verwijzen wij u naar de nieuwste beslisboom van december 2021 via onderstaande link.
Wanneer deze wijzigt, zullen wij u de nieuwste versie sturen via Social Schools.
https://www.boink.info/beslisboom
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze nieuwsbrief voor de maand januari. De volgende
nieuwsbrief verschijnt op donderdag 3 februari a.s.

Met vriendelijke groet,
Team De Krabbenkooi

