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Prikbord 3 september 2020
Agenda

Vrijdag 4 september
Maandag 14 september
Vrijdag 25 september
Woensdag 30 september
Zaterdag 3 oktober
Zondag 4 oktober
Maandag 5 oktober

Week 38/39 verplicht
10.30-11.30 uur
09.30-11.00 uur
Alle kinderen vrij

Speelgoedmiddag
Ouder-kind gesprekken
Contactvertrouwenspersoon
Start Kinderboekenweek
Veegploeg
Meester Werner jarig
Studiedag team
Dag van de leerkracht

Opening schooljaar
Het schooljaar 2020-2021 is inmiddels al bijna een week onderweg.
Een goede start durf ik wel te zeggen. Alle groepen zijn goed gestart in hun
nieuwe samenstelling. De komende weken werken wij met elkaar aan onze
stamgroep. Elkaar beter leren kennen en afspraken maken hoe wij met elkaar
omgaan. Wij zijn als team gestart met Klasse(n)kracht. Een manier van werken
om de stamgroepleider die voor de stamgroep staat sterker te maken in
zijn/haar (pedagogisch) handelen en dit op teamniveau verder af te stemmen.
Met als uiteindelijk doel dat kinderen zich in de
stamgroep verder en beter kunnen ontwikkelen
in een positief groepsklimaat. Wij zullen u
hierover binnenkort verder informeren.
Fijn dat u als ouder / verzorger zich goed kunt
houden aan de afspraken. Het brengen van de
kinderen verloopt prettig en ondanks dat er af
en toe bij de kleuterdeur een traantje vloeit
zijn deze na een paar minuten weer
verdwenen. Soms zijn er
ouders/verzorgers/ophalers die toch het schoolplein betreden voor en na

schooltijd. Wij zullen deze mensen gewoon aanspreken, soms zijn het mensen
die de regels nog niet gehoord hebben, omdat ze niet op de hoogte zijn gebracht
door ouders / verzorgers. Wilt u na de start of het uitgaan van de school een
teamlid spreken, dan kunt u een afspraak maken met de stamgroepleider of je
even bij het kantoor van Werner melden. Iedereen die de school betreedt moet
zich inschrijven.
Een goede start is fijn, in de toekomst kijken is lastig. Collega’s en kinderen
zullen ziek worden en of lichte klachten vertonen. Ik zal u vanuit onze kant
informeren via de mail en/of Social Schools bij ziekte van collega’s en over de
vervanging. Mocht er geen vervanging zijn dan zullen wij aan u vragen om uw
kind thuis te houden die dag(en). Duurt de afwezigheid van de stamgroepleider
langer en is er geen invaller, dan kan het zijn dat stamgroepleiders uit de bouw
van stamgroep wisselen en dat de kinderen van die stamgroep een dag
thuisblijven.
Heeft u twijfel over de gezondheidsklachten van uw kind neem dan met de GGD
contact op of met ons.
Samen staan wij sterk en met elkaar in gesprek komen wij verder!
Morgen (vrijdag 4-09-2020) ontvangen alle oudste kinderen op de KDS het
jaarlijkse AVG formulier voor toestemming voor gebruik van de AVG gegevens.
Graag ontvangen wij dat voor 18 september retour via de groepsleerkracht van
uw kind. De kinderen krijgen ook het jaaroverzicht van de KDS mee.
Deze beide formulieren ontvangt u ook bij dit Prikbord als bijlage.
Ik wens u een mooi schooljaar toe.
Werner de Geest

Nog even de afspraken

We houden ons aan de volgende vragen:
- Heb je de afgelopen 24 uur last gehad van
hoesten of neusverkoudheid (groep 1 en 2 leerlingen uitgezonderd), koorts
(boven de 38 graden) en/ of
benauwdheidsklachten?
- Heb je op dit moment een huisgenoot met
benauwdheidsklachten?
- Heb jij het Coronavirus gehad en is dit vastgesteld
middels een test?
- Ben je de afgelopen 14 dagen in contact geweest
met iemand die Corona had en nog klachten had?


Als het antwoord op een van deze vragen 'JA'
is vragen we u niet naar school te komen.












Als u voor uw kind op een van de vragen 'JA' kunt antwoorden, vragen wij
u uw kind thuis te laten.
Mocht op een moment op de dag blijken dat uw kind deze symptomen laat
zien, dan nemen we contact met u op zodat uw kind opgehaald wordt van
school.
Als u uw kind met deze klachten op moet halen, moeten broers en/of
zussen ook mee naar huis.
Geen ouders in de school bij start en afsluiting schooldag.
De kinderen mogen tijdens het vieren van hun verjaardag in de
stamgroep weer trakteren. Dit moet een kleine traktatie zijn en
voorverpakt in een fabriek. Traktaties voor de teamleden en kinderen
buiten de eigen klas zijn niet toegestaan.
Het schoolplein voor de hoofdingang en t/m het lokaal van het
Sprookjesbos is verboden voor ouders, zeker bij aanvang van de school
en bij het uitgaan van de school.
Hoofdluiscontrole zal niet doorgaan. We willen u vragen uw kind zelf
regelmatig te controleren. Als er hoofdluis wordt gevonden, wilt u ons dan
informeren?

Start ouder/kindgesprekken
Vorig schooljaar hebben we afgesloten met ouder-kind gesprekken. Dit
schooljaar willen we starten met ouder-kind gesprekken. We vinden het
belangrijk om elkaar beter te leren kennen, van de kinderen en van u te horen
hoe de kinderen het op school ervaren en willen wij samen vooruitkijken naar
het komende jaar. Deze gesprekken vinden plaats in week 38 en 39.
Via Social Schools ontvangt u een uitnodiging om u in te schrijven voor de
gesprekken. De periode van inschrijving loopt van 8 september 17.00 uur t/m
11 september 22.00 uur. Voor alle groepen geldt de uitnodiging voor de
kinderen en u als ouders.

TSO situatie
Helaas lukt het ons bij de start van het schooljaar nog niet om de TSO-krachten
in een stamgroep de kinderen te begeleiden bij het eten en daarna met ze
buiten te gaan spelen. De bemensing is door corona en andere omstandigheden
nog niet op orde. Op dit moment lopen de TSO-krachten alleen toezicht tussen
de middag. De stamgroepleiders eten zelf een half uur met hun stamgroep en
daarna gaan de kinderen naar buiten met de TSO-krachten. Op dit moment geen
fijne situatie voor de stamgroepleiders en de TSO-krachten, maar het is prettig
voor de kinderen dat zij met hun stamgroep lunchen.

Vieringen
Helaas kunnen voorlopig alle vieringen van de KDS geen doorgang vinden.
Wij zijn aan het bekijken of dit op een andere wijze ingevuld kan worden.

Veegploeg
Op enkele zaterdagochtenden van 09.30 tot ongeveer 11.00 uur zijn er een
aantal ouders die het schoolplein blad en zand vrij maken. Zij zoeken nog
ondersteuning.
In een gemoedelijke sfeer en op het eind een welverdiende bak koffie of thee
vegen ze met elkaar het schoolplein en de paden.
Uw kind(eren) mogen mee en kunnen ondertussen gezellig spelen op het
schoolplein of in het bos.
Opgeven kan bij Werner of via een reactie op dit Prikbord.
De volgende veegdagen zijn: 3 oktober, 31 oktober, 28 november en 2 januari
2021
Alvast bedankt namens ‘de harde kern’ van de veegploeg!

Eten en drinken op school

Als school dragen wij bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen, daar hoort
ook gezonde voeding bij.
Tussen de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie vorig schooljaar hebben we
EU-schoolfruit mogen ontvangen. Dit werd door heel veel kinderen en

stamgroepleiders goed ontvangen. Fruit en groenten die onbekend waren
werden geproefd en nieuwe smaken aangeleerd. Wij willen deze gezonde
ingeslagen weg graag blijven volgen.
Ook de corona periode heeft onze bewustwording over wat voeding voor je
gezondheid kan doen, doen versterken en daarom willen wij u graag wijzen op
de afspraken die wij gemaakt hebben met betrekking tot eten en drinken op
onze school.






Dinsdag en donderdag is het groente- en fruitdag. Wij verzoeken om
uw kind dan groente en/of fruit mee te geven als tienuurtje/pauzehap.
Mocht uw kind hier niet genoeg aan hebben dan kunt u een volkoren
boterham erbij doen.
Woensdag is waterdag, dan drinken de kinderen water bij hun
tienuurtje/pauzehap.
Er mag geen snoep en koek worden meegenomen

Stagiaires
Dit schooljaar zullen er vanuit de verschillende opleidingen weer stagiaires in de
verschillende stamgroepen stagelopen. De groepsleerkrachten zullen u via Social
Schools hier verder over informeren

Kinderuniversiteit WUR
De WUR (Wageningen University & Research) organiseert ook dit jaar een
Kinderuniverstiteit. Speciaal bedoeld voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8.
De KU vindt plaats op vrijdag 9 oktober en heeft als titel: Algen, het groene
goud. Er wordt een interactief hoorcollege gegeven door een professor en er
worden activiteiten gedaan.

De inschrijving (via WUR.nl) hiervoor start maandag 7 september, dat is al snel.
Het zit altijd vrij snel vol!
Er is een middageditie en een avondeditie en vindt plaats in Hotel de
Wageningse Berg.

BIJLAGEN :




Jaaroverzicht (ontvangt u ook via uw oudste kind op de KDS)
Formulier AVG (ontvangt u ook via uw oudste kind op de KDS)
Centrum Jeugd en Gezin - VRIENDEN en JE KIND BETER IN BALANS
Andere oproepen van verenigingen

Oproepen sportvereniging en andere verenigingen
Schermles
"Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Zeggen jouw ouders ook dat je te
veel achter een scherm zit? Meer schermtijd voor kinderen! Er zit sinds
september een schermvereniging in Ede, alle kinderen van 8 tot 12 jaar worden
uitgenodigd om hun computer, tablet of smartphone één uur per week te
verruilen voor een beschermend vest, masker en floret om te leren schermen.
Echt een gave sport, haal meer uit jezelf.
Op woensdagmiddag van 17 tot 18 uur in de gymzaal aan de kerkweg. Voor
meer informatie www.laprime.nl of info@laprime.nl"
Fitkidz
Aanstaande vrijdag is het zover. Dan gaat de eerste sportles van Fitkidz van
start.
Het doel is: meer bewegen, fitter en sterker worden en vooral heel veel plezier
hebben.
Wat gaan we doen?
Je kunt bijvoorbeeld denken aan een circuittraining met oefeningen die je alleen
doet of met tweetallen, kinder tabata, boks tabata en lekker veel rennen en
krachtoefeningen in combinatie met een spelelement. Elke les is weer anders.
Iedereen in de leeftijd van 9-12 jaar is welkom om te komen sporten. En neem
vooral een vriendje of vriendinnetje mee. Wel graag even opgeven voor de les.
Wanneer: elke vrijdag vanaf 4 sept.
Waar: in het parkje naast de Parkweide, Ede. (naast de Kruidvat)
Tijd: 16:00-17:00
Kosten: 5,00 per les.
Er is ook een strippenkaart verkrijgbaar met 2 gratis lessen erop.
Opgeven voor de les: karinkeijzerpt@gmail.com of via een appje op 0623372909
Lijkt het je leuk? Aarzel dan niet en doe een keertje mee!

