Het Lindeblad - 11
Nieuwsbrief nr. 11 – 14-05-2020

Agenda
Datum
21-5 t/m
22-05
01-06-2020
06-07 t/m
14-08-2020

Activiteit
Hemelvaartvakantie
1e Pinksterdag
Zomervakantie

Zoals u kunt zien staan er geen schoolse activiteiten
in de agenda. Voorlopig wachten wij de
ontwikkelingen af en vinden activiteiten geen
doorgang.

Nieuws vanuit school / Algemeen
Lindeblad 11
Het Lindeblad nummer 11 zou uitkomen op 19 maart,
maar door Covid-19 zijn de scholen vanaf 16 maart
gesloten. Tussentijds hebben we u gelukkig op de hoogte
kunnen houden middels Parro en mails.
Dagelijks worden we nog geconfronteerd met de
vervelende en vreselijke gevolgen van dit virus.
Voor iedereen is het al
een
aantal
weken
aanpassen en daarin
moet je de beste weg
zien te vinden en dat valt
niet altijd mee.
Dank voor uw begrip, uw
flexibiliteit en blijf vooral
gezond!

Waarom?
Waarom wijken we af van het advies van de
onderwijsraad?
Deze vraag is mij een aantal keren gesteld via de mail en
ik heb daar uitgebreid antwoord op gegeven aan de
vraagsteller.
Wat mij hierin is opgevallen is dat ik in de communicatie
over onze afwijkende tijden nog veel gedetailleerder in
had moeten gaan op onze beweegreden.
Je bent nooit te oud om te leren en deze verwarrende tijd
maakt dat je dan ook meteen met de neus op de feiten
wordt gedrukt.
Onderstaand wil ik dan ook uitgebreid ingaan op wat onze
beweegreden is geweest om af te wijken.

IKC de Lindelaar
Homaat 2
9431 MK Westerbork

Voorstel onderwijsraad
De onderwijsraad geeft in hun richtlijn aan dat kinderen
hele dagen naar school kunnen gaan in halve klassen.
De onderbouwing is dat er op deze manier een beperking
is van verkeersstromen en dat het goed is dat kinderen
weer naar school gaan. Met het laatste zijn we het
roerend eens.
Het beperken van de verkeersstromen is vooral een
grootstedelijke problematiek. In onze plattelandsgemeente
is dit veel minder relevant.
Hele dagen naar school met een halve klas betekent dat
de ene week de kinderen 3 dagen thuis zijn en de andere
week 2 dagen.
Omdat afstandsonderwijs via een videoverbinding niet
meer mogelijk is (de leerkrachten staan immers voor de
klas) zijn het in feite verkapte vrije dagen met wellicht een
beetje huiswerk.
Onze zorg ligt dan bij de kwetsbare kinderen die we
moeilijk in beeld hebben en de kinderen die gebaat zijn bij
duidelijkheid, structuur en regelmaat. In het model van de
onderwijsraad vallen die nog steeds deels buiten de boot.
Tegelijkertijd was dit de afgelopen weken toch een groot
thema in de pers.
Wanneer kinderen hele dagen naar school gaan, hebben
we ook weer toezicht nodig op het plein. Hiervoor hebben
we onze zeer gewaardeerde vrijwilligers en pedagogisch
medewerkers nodig. Echter, dit staat haaks op de
richtlijnen van het RIVM om zo min mogelijk externen toe
te laten binnen de school. Los van het feit dat veel
vrijwilligers zich niet vrijwillig bloot laten stellen aan Covid19 door toezicht te houden op een plein waar veel
potentiële besmettingsbronnen rondlopen (ook hier zijn de
verschillende onderzoeken niet eenduidig in).
Onze koers
Daarom zijn wij inderdaad een andere koers gaan varen
puur en alleen uitgaand van het kind.
Door te werken in blokken zien we elke dag onze kinderen
en de kinderen zien ons. We hebben gemerkt, vanuit
onder andere signalen van ouders, dat de kinderen hun
leerkracht misten.
Het geeft de rust, duidelijkheid en de structuur die
kinderen zo ontzettend nodig hebben.
Een belangrijk onderdeel van onze blokken is het ‘lief- en
leedgesprek’. Hoe hebben de kinderen de afgelopen
periode beleefd, wat was prettig en waar liepen ze
tegenaan? U kunt zich voorstellen dat deze crisis ook een
behoorlijke impact heeft op de kinderen. Deze ruimte
bouwen we in elk blok in.
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De kleuters gaan in hun blok vooral spelend leren en er is
aandacht voor creativiteit.
De groepen 3 en 4 pakken het taal- leesonderwijs en het
rekenonderwijs weer op, maar omdat hun spanningsboog
nog
vrij
kort
is,
zullen
er
voldoende
ontspanningselementen ingebouwd worden.
De groepen 5 tot en met 8 pakken ook het taal- en
rekenonderwijs weer op, maar worden niet de volle 2 uur
en een kwartier belast met instructie. Verwerking van de
leerstof (maakwerk) en ontspanningsmomenten worden
ingebouwd.
We kiezen in eerste instantie voor de basisvakken om de
aansluiting op de leerstof van het komend schooljaar
soepel te laten verlopen.
Mocht deze vorm van onderwijs langer gaan duren, dan
gaan we ook weer techniek, wereldverkenning en
handvaardigheid inbouwen.
Noodopvang
De noodopvang gebeurt vooral door pedagogisch
medewerkers en onderwijsgevenden. De kinderen die
geen les hebben op dat moment worden op allerlei
manieren beziggehouden. U moet dan denken aan
creatieve activiteiten, spelletjes en even lekker naar buiten
indien het weer goed is.
In de pauze worden ze opgevangen en gaan ze naar
buiten om vervolgens nog even te eten en te drinken.
Thuissituatie
We beseffen wel degelijk dat door de keuze die we
hebben gemaakt (het kind) het voor sommige ouders niet
altijd eenvoudig is om de thuisorganisatie rond te krijgen.
We hopen dan ook op begrip en tegelijkertijd staan we
allemaal weer te trappelen om onze kinderen weer
gewoon hele dagen te zien.
We wachten de persconferentie van 20 mei dan ook
gespannen af.

Hygiënemaatregelen
Bij het opstarten van het fysieke onderwijs op de
basisscholen hebben we van het RIVM een aantal
duidelijke richtlijnen meegekregen op het gebied van
hygiëne.
*We verwachten dat de kinderen precies op tijd komen en
niet een kwartier van te voren al op het plein zijn.
*In de klassen werken we met handgel, desinfecterende
schoonmaakmiddelen en uiteraard water en zeep.
*Daarnaast is het devies om geen ouders het gebouw te
laten betreden als het niet strikt noodzakelijk is.

Buiten de klassen letten we, als volwassenen onder
elkaar, erg op de afstandsregel van minimaal anderhalve
meter.
Helaas constateren we dat met name bij het brengen en
halen van de kleuters voor een aantal ouders het erg
moeilijk is om deze afstand te bewaren.
Daarom nogmaals een dringend verzoek voor uw
veiligheid en dat van anderen:
Houd afstand en neem ruim van tevoren op het plein
afscheid van uw kleuter.
Als het niet noodzakelijk is dan zeker niet mee naar
binnen lopen.

Margedagen
In de schoolkalender staan 11 juni en 15 juni als
margedagen aangemerkt. Dat betekent dat de leerlingen
normaliter een vrije dag hebben en dat de leerkrachten
aan het werk zijn. Vanwege het feit dat onze leerlingen nu
vooral baat hebben bij een dagelijkse schoolgang, hebben
we besloten om de margedagen te laten vervallen.
Onze leerlingen krijgen op 11 en 15 juni gewoon les.
Formatie 2020 – 2021
De groepensamenstelling voor het komend schooljaar is
weer vastgesteld.
We gaan dan werken met 11 groepen en dat is één groep
minder dan dit schooljaar.
Dat heeft te maken met het feit dat er 41 leerlingen van
school gaan en dat aantal krijgen we aan instroom niet
meer binnen.
Toch zijn we blij dat we meteen met 3 kleutergroepen
kunnen beginnen en dat wil zeggen dat onze
kleuterinstroom nog steeds van een behoorlijke omvang
is.
De verdeling voor het komend schooljaar is dan als volgt:
3 groepen 1-2
2 groepen 3
1 groep 4
1 groep 5
1 groep 6
1 groep 6/7
1 groep 7
1 groep 8
Bovenstaand betekent dat de meeste groepen gewoon
doorschuiven naar het volgend cursusjaar en dat er geen
nieuwe verdeling komt.
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Voor wat betreft de directie is er een verandering omdat ik
het komend schooljaar volledig op IKC de Lindelaar werk
en niet meer op twee locaties van Kits Primair.
We hebben als locatie meer directietijd gekregen en
vanuit het seniorenbeleid ga ik een dag in de week minder
werken.
Daarom is het niet meer mogelijk om twee locaties aan te
sturen.

Naast bovengenoemde activiteiten van de werkgroepen
betaalt de OR mee aan de schoolreizen, stelt nieuwe
leermiddelen ter beschikking, schaft nieuwe boeken aan
en betaalt mee aan culturele activiteiten.
Iedere eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur
vergadert de OR in MFA Groene Borg. Schuif gerust aan
bij een vergadering of stuur een mail naar
or.delindelaar@kitsprimair.nl

Nieuws vanuit school / Groepen:
Planetarium
In maart hebben we het mobiele planetarium van de
universiteit van Groningen op school ontvangen. De
kinderen kregen per groep een presentatie van een
sterrenkunde student. Een rondreis door de ruimte….. van
de banen van de planeten tot de maand en de
sterrenbeelden. Prachtig om te zien!

Oud papier
Zaterdag 30-05-2020
René Lammerts v Bueren
Roald Gils
Willem de Vries
René Vrieling
Roy Reinders
Wouter Paas

Zaterdag 27-06-2020
Dennis ter Heide
Anno Hoekstra
Martin Lubbinge
Henri Meijering
Alwin Brunsting
Tom Delobel

De “spelregels” rondom het ophalen van oud papier zijn:
*We zien u graag uiterlijk om 08.40 uur bij onze school,
tenzij anders aangegeven in het rooster.
*We vertrekken om 08.45 uur met de vrachtwagens
*De koffie met koek wordt tijdens het ophalen verzorgd
*Indien u echt niet kunt komen helpen op de aangegeven
datum, dan dient u zelf vervanging te regelen. U kunt
hiervoor ruilen met iemand die op een andere datum staat
ingedeeld. Lukt het niet, dan graag tijdig contact zoeken.
*De “halers” krijgen ca. een week van te voren een sms
ter herinnering
*De coördinator oud papier is Marian Tolsma, mail:
oudpapierwesterbork@gmail.com
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Meer foto’s vindt u in het fotoalbum op de site

Van de ouderraad

Gezocht: nieuwe leden voor
de ouderraad
Wil jij actief betrokken zijn bij:
– het reilen en zeilen op school,
– het bevorderen van de bloei van de school,
– de belangen van de school en het openbaar onderwijs,
– het uitbrengen van advies aan de directie en de
medezeggenschapsraad over aangelegenheden die de
ouders aangaan en
– het vertegenwoordigen van ouders waar dit nodig is?

Dan zoeken we jou!
IKC de Lindelaar
Homaat 2
9431 MK Westerbork
Tel:
0593 331998
E-mail: info.delindelaar@kitsprimair.nl
Website:www.kitsprimair.nl/delindelaar

De Lindelaar is onderdeel van:

.

IKC de Lindelaar
Homaat 2
9431 MK Westerbork
Tel:
0593 331998
E-mail: info.delindelaar@kitsprimair.nl
Website:www.kitsprimair.nl/delindelaar

De Lindelaar is onderdeel van:

