April 2021

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden.

AGENDA APRIL 2021
•
•
•
•
•
•

2 april (Goede Vrijdag) en 5 april (2e Paasdag), alle groepen vrij
Van 5 t/m 12 april 10 minuten gesprekken groep 1-2 ( online of telefonisch)
20, 21, 22 april eindtoets groep 8
23 april Koningsspelen ( onder voorbehoud/ aangepast aan coronamaatregelen)
26 april t/m 7 mei meivakantie
27 april Koningsdag

AGENDA MEI 2021
•
•
•
•
•
•

5 mei Bevrijdingsdag
8 mei Moederdag
13 en 14 mei Hemelvaart + vrijdag alle groepen vrijdag
24 mei 2e Pinksterdag alle groepen vrij
3 juni nieuwe Update
10 juni schoolreisje groepen 1 t/m 6 ( onder voorbehoud coronamaatregelen)

De Klaroen wenst iedereen hele fijne Paasdagen

PASEN
“’Laat het licht zijn’’ was het thema van Kerst. Pasen staat voor een nieuw begin en als we ons

Kerst thema doortrekken, kunnen we zeggen dat het nu langzaam licht wordt.
Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het donker is. Dan twijfel je
misschien of het ooit weer licht wordt in je leven. Met Pasen vieren we dat dat toch altijd
gebeurt, zelfs over de grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet meer
licht wordt. De zon komt altijd weer op, daar mogen we op vertrouwen. Pasen vieren we met
verhalen over hoe het licht uiteindelijk overwint. De ouderraad verzorgt een feestelijk &
verantwoorde paaslunch in de klas. Daarna zijn er per klas activiteiten en zoeken de kinderen
chocolade eitjes. Ook voor u thuis een mooi paasfeest gewenst!

Ouder vragenlijst 2021
Al 17 ouders hebben de vragenlijst tevredenheid
ingevuld. Hartelijk dank!
Alle andere ouders hebben afgelopen maandag een
herinnering in de mail ontvangen.
Het gaat om een korte vragenlijst met 11 vragen. Deze
kunt u in minder dan 5 minuten invullen.
De kinderen van groep 5 6 7 en 8 hebben vorig jaar de leerlingvragenlijst ingevuld.
De cijfers die de leerlingen geven zijn ‘’uitstekend’’ te noemen.
Hierbij een afdruk van het resultaat van de kinderen.

U kunt in de ouder vragenlijst een score geven van 1 t/m 4
Als u de score 3 invult, krijgt de school voldoende
Pas als u de score 4 invult, krijgt onze school goed ( pas als heel veel mensen een 4 geven
kan het uitstekend worden).
Als u vindt dat wij het op een onderdeel goed doen, geef dan een 4.
Als het een verbeterpunt is, geef ons dan een 1 of een 2. In de enquête is geen ruimte om aan
te geven wat u precies als verbetering zou willen voorstellen. Voor elke 1 of 2 score mag u mij
een mail sturen om duidelijk te maken wat het punt van aandacht is en wat u graag als
oplossing zou zien.
Omdat niet alle ouders in 1 huishouden wonen, krijgen beide ouders standaard een vragenlijst.
Om aan een goed respons percentage te komen, is het fijn als beide lijsten worden ingevuld.

CORONA
Het is elke dag weer spannend of we allemaal naar school kunnen. Elke dag wordt er wel een
leerling of leerkracht getest. Steeds hangt ons quarantaine boven het hoofd. Tot nu toe hebben
we geluk en is quarantaine niet nodig geweest. Als er een positieve test uitslag is, bekijkt de
GGD per situatie wat er gebeuren moet. De GGD en de overheid hebben een aantal informatie
filmpjes gemaakt.
Iemand op school positief getest, wat nu?
https://mcusercontent.com/aedccfaf7850c6f8c7ce45363/files/c0393fd6-5d58-48f5-bd99e521a7a9df4e/Informatieflyer_nauwe_contacten_PO_20210315.pdf
Filmpje testen bij kinderen:
Ouders van jonge kinderen worstelen vaak met de vraag hoe hun kind bij de GGD getest kan
worden op het coronavirus. Het filmpje is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar die eerst niet getest
hoefden te worden. Volgens de Brancheorganisatieworden hiermee veel vragen van ouders
beantwoord.
https://www.kinderopvangtotaal.nl/video/voorlichtingsfilm-over-het-testen-van-jonge-kinderen/
of https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-testen-bij-kinderen

Filmpje Quarantaine
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-hoe-werkt-quarantaine
Privacy regels en bron en contact onderzoek
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Handreiking-gegevensdeling-bron-encontactonderzoek-scholen.pdf?download=1
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Onderwijsontwikkelingen op de klaroen

Onderwijsontwikkelingen op gebied van
Digitale geletterdheid
Dit schooljaar is één van de speerpunten van de Klaroen het
kijken naar een passende methode digitale geletterdheid.
Digitale geletterdheid bestaat uit ICT-basisvaardigheden,
mediawijsheid, computational thinking (o.a. programmeren)
en informatievaardigheden.
We besteden al enkele jaren structureel aandacht aan
mediawijsheid, maar de gekozen methode ‘het Nationaal
Mediapaspoort’ bevalt minder goed. Vandaar dat het
leerteam 21e eeuwse vaardigheden zich dit jaar heeft georiënteerd op
diverse methodes voor digitale geletterheid. Het team probeert in de
maanden maart en april van drie methodes een les uit. De methodes
die worden uitgeprobeerd zijn: Basicly, Delta de Draak en DIGIT-PO. In
mei zullen we met het team bespreken welke methode het beste past
op de Klaroen én op welke wijze we deze gaan invoeren in het
schooljaar 2021-2022.
Gelukkig hebben leerlingen, leerkrachten en ouders al veel digitale
vaardigheden opgedaan in de periode van afstandsonderwijs. Dit willen
we nu structureel gaan
opnemen in ons onderwijsaanbod.

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 5

WE DRAGEN ALLEMAAL EEN STEENTJE BIJ
DOWNLOAD Kletskaarten.
Klik op de groep van uw kind hieronder:
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Pasen is het feest waarbij we
vieren dat Jezus is opgestaan
uit de dood

Overzicht van bijbellessen in de maand april 2021
Week 13 (29/03 - 02/04) Open je ogen
Lucas 23 en 24: 1-35
Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een steen
ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. Alsof God
opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’
Week 14 (06/04 - 09/04) – Naar huis
Ezra 1: 1-11, 3: 1-13 en 4: 1-24
Lang geleden zijn de Israëlieten weggevoerd uit hun eigen land. Ze leefden in ballingschap in Babel.
Maar op een dag verandert dat: De Perzische koning Cyrus verslaat de Babyloniërs. Hij geeft de
Israëlieten toestemming om terug te gaan naar hun land, waar ze de tempel in Jeruzalem weer kunnen
opbouwen.
Week 15 (12/04 - 16/04) – Mag ik bouwen?
Ezra 5: 1 - 6: 22 en Nehemia 1: 1 - 2: 10
De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar wonen ook andere mensen, die het maar niks
vinden dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een gemene brief aan de koning, waardoor de
bouw wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer aan de slag.
Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht Susa. Hij wil zijn volksgenoten helpen met de
bouw van de tempel en krijgt toestemming van de koning.
Week 16 (19/04 - 23/04) – Steen voor steen
Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere volken proberen
de Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot hun stad af is. Dan vieren ze
feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe God zijn volk altijd opnieuw bevrijdt.
Week 17 (26/04 - 30/04) – Hoofd in de wolken
Hooglied 2: 8-9, 4: 1-9 en 5: 2-8
Koning Salomo schrijft een lied. Het gaat over twee geliefden. Of gaat het over God en de mensen?
Waarschijnlijk allebei. God houdt van de mensen en mensen kunnen verlangen naar God – ook als hij
niet zo dichtbij is als ze zouden willen.
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