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Agenda
23 mrt.
27 mrt.
31 mrt.
1 apr.
2 apr.
8 apr.
14 apr.
15 apr.

Spreekuur GGD Gelderland-Zuid
Maandsluiting groep 8
MR vergadering
Schoolvoetbaltoernooi (meisjes)
Naar Verkadefabriek (grp. 7 & 8)
Schoolvoetbaltoernooi (jongens)
Naar Kamp Vught (groep 7 & 8)
Bag2School
Cito Eindtoets in groep 8
Cito Eindtoets in groep 8
Koningsspelen

16 apr.
17 apr.
Coronavirus

Begin deze week
heeft u via
SchouderCom een
bericht ontvangen
omtrent de
richtlijnen voor De
Schakel om verspreiding van het Coronavirus verder
te voorkomen. Hierin heeft u kunnen lezen dat wij
de richtlijnen vanuit de GGD Gelderland-Zuid en van
het RIVM volgen. Mochten hierin wijzigingen
komen, zullen wij u via SchouderCom inlichten.
Als school besteden we extra aandacht aan een
goede hand- en hoesthygiëne. Ook thuis kan hierop
gewezen worden:
• handen wassen met zeep
• niezen/hoesten in de elleboog
• papieren zakdoekjes te gebruiken
Tot slot hoeven kinderen níet preventief thuis
gehouden te worden. Wanneer kinderen recent in
een risicogebied zijn geweest… :
- …en zij geen klachten van koorts of hoesten
hebben, dan kunnen zij gewoon naar school.
- …en wel klachten van koorts of hoesten hebben,
dan moeten zij niet naar school en dus thuis
gaan/blijven. Als de klachten erger worden, of
kinderen zowel koorts als hoest klachten
hebben, dan kunt u daar uw huisarts over
bellen.
Deze richtlijnen zijn conform het landelijk advies
van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus).

In april wordt het jaarlijkse
KNVB schoolvoetbaltoernooi
gespeeld op de velden van Jan
van Arckel. Er zullen net
andere jaren teams meedoen
van bijna alle scholen uit de
gemeente Maasdriel. Aan dit
toernooi doen kinderen mee
uit de groepen 7 en 8 van
onze school. In deze groepen is deze week al
gevraagd of kinderen aan het
schoolvoetbaltoernooi mee willen en kunnen doen.
Er worden 2 meidengroepen, en ook 2
jongensgroepen ingeschreven, waarbij een team uit
8 personen bestaat. Het is helemaal niet nodig dat
deze kinderen ook voetbal als sport beoefenen,
sportiviteit staat voorop!
Verdere informatie zoals starttijd en eindtijd zullen
later bekend worden.

Vakanties en studiedagen 2020-2021
Ondertussen zijn in samenspraak met team en MR
de schoolvakanties, extra vrije dagen en
studiedagen voor schooljaar 2020-2021 vastgelegd.
Schoolvakanties en vrije dagen:
- Herfstvakantie; 19-10-2020 t/m 23-10-2020
- Kerstvakantie: 21-12-2020 t/m 1-1-2021
- Voorjaarsvakantie: 15-2-2021 t/m 19-2-2021
- Paasweekend: 2-4-2021 t/m 5-4-2021
- Koningsdag: 27-4-2021
- Meivakantie: 3-5-2021 t/m 14-5-2021
- 2de Pinksterdag: 24-5-2021
- Start zomervakantie: 26-7-2021
Met deze vakantiedagen lopen we gelijk met de
scholen voortgezet onderwijs in onze omgeving.
Naast deze vastgestelde vakantiedagen, zijn er ook
een aantal studiemomenten met het team
ingepland. Op die dagen zijn de leerlingen vrij.
Studiedagen:
- Woensdag 9 september 2020
- Vrijdag 29 januari 2021
In juni 2021 zal er nog één studiedag gepland gaan
worden. Vanwege de planning van het schoolkamp
van groep 8 is deze datum nog onzeker. In de
schoolgids zal de definitieve jaarplanning worden
opgenomen.
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Op ontdekkingsreis dyslexie
LEF-sessie voor ouders en professionals. Ga je mee
op ontdekkingsreis naar de andere kant van
dyslexie?Inhoud LEF-sessie: In deze sessie gaat
Leoniek in op wat er mogelijk is voor dyslectici,
zowel qua kwaliteiten en begeleiding als op sociaalemotioneel vlak. Ze schetst een perspectief. Bij
ouders zullen puzzelstukjes op hun plaats vallen
door herkenning en erkenning van zaken waar zij
dagelijks tegenaan lopen. Uit ervaring weet Leoniek
dat veel dyslectische kinderen last hebben van
onzekerheid, schaamte, boosheid, faalangst,
somberheid, frustratie, machteloosheid en voelen
zich dom. Aan de andere kant voelen ouders zich
machteloos, ze willen hun kind graag helpen maar
vinden niet de juiste begeleiding.
Ga mee in de wereld van dyslexie. In deze sessie
combineert Leoniek haar persoonlijke ervaring met
de kennis die ze heeft opgedaan uit
neurowetenschappelijk onderzoek en haar
opleidingen. Vragen die aan bod komen zijn: Wat is
dyslexie nu echt? Hoe werkt het dyslectische brein
en hoe ga je hier als kind en ouder mee om? Wat
doet dyslexie sociaal-emotioneel met een kind?
Tijdens de sessie gaat de aandacht uit naar de
kracht van het dyslectische brein. Dyslexie biedt
kansen. De prikkelende, aansprekende en inzicht
vergrotende voorbeelden die de revue passeren
zorgen voor herkenning. Wat levert het op?
Na deze sessie weet jij:
1.
2.
3.
4.
5.

Website bibliotheek Rivierenland:
https://rivierenland.op-shop.nl/7872/opontdekkingsreis-dyslexie/24-03-2020

dat dyslexie niet alleen naar voren komt bij
het lezen en schrijven,
wat de sociaal-emotionele uitdagingen van
een dyslect zijn,
wat intrinsiek zelfvertrouwen is,
hoe het brein van een dyslect werkt en
begrijp je jouw dyslectische kind hierdoor,
wat de kwaliteiten van een dyslect zijn,

hoe belangrijk het voor een dyslect is dat hij of zij,
haar of zijn eigen hersenen begrijpt, zichzelf begrijpt
en inzicht heeft in de eigen kwaliteiten om te
kunnen veranderen.
De sessie bestaat uit 45 min lezing en 45 min ruimte
voor vragen en discussie.
Wie is Leoniek?
Leoniek Janssen Steenberg (1989) is dyslexie-expert.
Ze heeft de volgende opleidingen afgerond: Master
Financial Economics (Radboud Universiteit
Nijmegen), Kindercoach (Sonnevelt Opleidingen) en
Dyslexiecoach (KPC Groep). Bovenal is ze
ervaringsdeskundige op het gebied van dyslexie.
Meer informatie www.lefdyslexie.nl.
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