Nieuwsbrief januari 2022
Beste ouders en verzorgers,

Belangrijke data
komende periode:
*Adviesgesprekken
groep 8: vanaf 14
februari
*Rapport 2 mee
naar huis: 24
februari
*Start
carnavalsvakantie:
25 februari

De eerste maanden van het nieuwe jaar staan bij leerkrachten te boek als een drukke
periode. We zijn bezig met de middenmeting, maken analyses van de toetsen,
schrijven plannen voor de tweede helft van het schooljaar, stemmen af in de unit en
maken voor ieder kind een rapport.
We zien dat de maatschappij steeds meer opengaat en kijken uit naar het moment
dat we coronavrij weer aan de slag kunnen op school. Tot die tijd is voorzichtigheid
nog geboden, waarover in deze nieuwsbrief meer.
Met vriendelijke groet,
Team Kindcentrum Leyenbroek

Mededelingen:
 Iedereen die gebruikmaakt van het paadje bij het Rughuis wordt nogmaals
verzocht om het pad te nemen bij het zebrapad en zo het schoolplein te
bereiken. Er zal binnenkort gestart worden met de bouw van een
appartementencomplex waarbij het paadje bij het Rughuis wordt gebruikt
door werkverkeer.
Tussentijds kinderen ophalen
Mocht uw kind tussentijds worden opgehaald omdat het ziek is of bijvoorbeeld een
(dokters)afspraak heeft, hebben we afgesproken dat het kind de school verlaat via
de hoofdingang.
We willen daarmee voorkomen dat kinderen zonder toezicht zomaar onze school
verlaten via een van de andere uitgangen.
Het is wel eens voorgekomen dat ouders hun kind tussentijds van school halen
tijdens het overblijven. Voor de overblijfkrachten is dat onoverzichtelijk en kan het
onveilige situaties in de hand werken. Ook in dit geval geldt dat kinderen dan
wachten bij de rode stoeltjes bij de hoofdingang en daar worden opgehaald.
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Bericht vanuit de
oudervereniging
De oudervereniging
heeft weer veel
leuke activiteiten
(mede)
georganiseerd voor
uw kind(eren).
Nog niet iedereen
heeft de
ouderbijdrage van
€30 per kind
overgemaakt. Voor
meer informatie
over de betaling
kunt u terecht bij de
nieuwsbrief van de
oudervereniging.
Daar staat ook
welke inspanningen
de OV heeft
geleverd de
afgelopen periode
en welke feesten en
vieringen nog op het
programma staan.

Corona
Corona is (helaas) nog altijd een actueel onderwerp. We nemen de maatregelen die
gelden voor het basisonderwijs nog altijd in acht. Kinderen vanaf groep 6 dragen een
mondkapje bij een verplaatsing en er vindt weinig menging plaats van de
verschillende basisgroepen. Het advies is met enige regelmaat een zelftest te doen,
leerlingen vanaf groep 6 krijgen twee zelftesten per week aangeboden.
De quarantaineregels voor leerlingen op de basisschool zijn onlangs versoepeld. Dit
betekent dat niet meer de hele klas in quarantaine moet bij minimaal 3
besmettingen in de klas, enkel de positief geteste leerlingen of kinderen met
klachten. Desondanks is het nog altijd goed opletten omdat het virus wel degelijk
rondgaat door onze school, getuige het aantal besmettingen. Het naar huis sturen
van klassen is absoluut niet onze wens, maar soms wel noodzaak. In zo’n geval
krijgen we gelukkig begripvolle reacties en is het ons streven om kinderen zo snel
mogelijk van een digitaal aanbod te voorzien.
In de ouderbrief van Kindante die deze week is verschenen, staan de huidige regels
nog eens opgesomd.

Studiemiddag voor het team
Afgelopen 26 januari heeft het team van Leyenbroek een studiedag belegd over de
visie van onze school. Er is gesproken over de visie en de actuele werkelijkheid. We
hebben mooie gesprekken met elkaar gevoerd en maakten de ontwikkeling binnen
iedere unit opnieuw zichtbaar aan de hand van een innovatiewand.
Er is gesproken over een ‘handleiding’ of ‘gebruiksaanwijzing’ waarin we beschrijven
wat er nodig om tot verbetering en ontwikkeling te komen. En vooral ook hoe we de
verbinding en samenwerking tussen de units kunnen verbeteren, iets wat op dit
moment wordt bemoeilijkt door de coronamaatregelen.
’s Middags hebben de vakgroepen informatie opgehaald uit het team hoe we door
inzet van digitale middelen kunnen komen tot een nog krachtigere en leerrijkere
omgeving.
We hebben vertrouwen gekregen, zaadjes geplant en werkplezier en -motivatie
geoogst om de afgesproken ontwikkelingen in de school te realiseren.

