Agenda juli
23-07 t/m 05-09: Zomervakantie
06-09: Weer naar school!

Nieuwsbrief einde schooljaar 2020-2021
Zomervakantie 2021!
Terugblik:
Na wederom een heel bijzonder schooljaar is het dan alweer zover….
zomervakantie. Een mooi moment om terug te denken aan het
afgelopen jaar dat ook deze keer voorbij is gevlogen.
Net zoals in 2020 sluiten we ook nu het jaar weer af met een ‘trots’
gevoel.
Trots op onze kinderen; hoe flexibel ze zijn en zich elke keer aanpassen
aan de situatie (thuisonderwijs, corona maatregelen enz.) en hoeveel ze
geleerd hebben. Niet alleen voor de ‘leervakken’ maar ook zaken die
niet op een rapport staan, maar zeker net zo belangrijk zijn in het leven.
Daarnaast zijn we heel blij met en trots op onze ouders. We weten dat
het geen gemakkelijk jaar is geweest; wéér thuisonderwijs, opvang
regelen wanneer een groep in quarantaine moest of er geen vervanger
was. Wéér begrip hebben voor de situatie op school, terwijl je het thuis
niet altijd geregeld kon krijgen. We zijn jullie dan ook erg dankbaar voor
jullie inzet, hulp, flexibiliteit en begrip.
Als laatste willen we met jullie delen dat we enorm trots zijn op het team
van De Boog. Een team dat voor elkaar klaar staat en altijd het belang
van onze kinderen voorop stelt. Een team dat denkt in mogelijkheden;
wat kan en mag er wel, in plaats van wat er allemaal niet mag/kan.
Ondanks het feit dat Corona veel tijd en energie heeft gekost, hebben de
ontwikkelingen op school om ons onderwijs nog beter te krijgen niet
stilgestaan. Zo zie je in de groepen 3 t/m 8 groepen doelenborden
hangen, is er een ik-rapport ontwikkeld, is de visie op ons kleuteronderwijs onder de loep genomen, is er geïnvesteerd in ict middelen, is er
een nieuwe taalmethode gekozen, zijn er diverse cursussen en opleidingen gevolgd en afgerond en zo kunnen we nog wel een tijdje
doorgaan.
Dankzij onder andere de inzet van de subsidiegelden die we van de
overheid zullen ontvangen (ter compensatie van de coronatijd en de
lockdowns), hebben we met het team mooie plannen gemaakt die ook
met de MR gedeeld zijn. We informeren jullie daar later over. Ons
onderwijs staat dus zeker niet stil.
We zijn heel blij dat we de vakantie in gaan met de wetenschap dat het
team van De Boog compleet is. In deze tijd van lerarentekort, wat ook in
Eindhoven een probleem is, zijn we daar extra trots op. Wij zijn klaar
voor het nieuwe schooljaar, maar eerst gaan we natuurlijk genieten van
de vakantie.

Namens het hele team van Kindcentrum De Boog wensen we jullie een
fijne vakantie en we zien iedereen graag weer gezond en wel op school
op maandag 6 september.
Susanne Nagelmaeker en Miriam van Montfoort
Coronamaatregelen schooljaar 2021-2022:
Hoe de coronamaatregelen er na de vakantie precies uit gaan zien,
weten we nog niet. We zullen er sowieso voor moeten zorgen dat
ouders 1,5m afstand van elkaar kunnen behouden.
Dat betekent dat de looproutes zullen blijven zoals ze nu zijn en dat
ouders school nog niet in mogen om hun kind weg te brengen. We
hopen natuurlijk dat we volgend schooljaar weer activiteiten met ouders
in school mogen organiseren.
Contract over gebruik spullen van de school.
Op de Boog gebruiken we al enige tijd allerlei apparaten om ons
onderwijs te verbeteren. Denk hierbij aan onze Ipads, Snappet-tablets,
laptops en Chromebooks. Vanzelfsprekend zijn dit geen goedkope
materialen.
Het is ons opgevallen dat kinderen niet altijd op de juiste manier met
deze apparaten omgaan. Om een voorbeeld te geven: Het afgelopen
jaar hebben we ruim 40 toetsenborden van de tablets moeten vervangen
omdat knoppen waren losgepulkt, ruim 30 hoesjes moeten vervangen
omdat erop geschreven was, naamkaartjes waren kapotgetrokken en 14
schermen moeten vervangen vanwege verkeerd gebruik.
Let op: We hebben het hier niet over ongelukjes (die óók gebeuren),
waardoor een tablet per ongeluk kapotgaat. We werken nu eenmaal met
kinderen en ongelukjes horen daarbij.
Om de kinderen beter en meer verantwoordelijk te laten maken voor en
beter te leren omgaan met eigen en andermans materialen, gaan we
vanaf september ieder jaar een contract met de kinderen opstellen. Ze
krijgen een duur apparaat van school in bruikleen. Daarvoor
ondertekenen ze een contract waarin ze beloven om goed om te gaan
met deze dure spullen. Natuurlijk zit daar begeleiding en sturing van de
leerkracht bij, zodat de kinderen goed weten wat wij van ze verwachten
en wat we wel en niet wenselijk gedrag vinden. Alleen het ondertekenen
van een contract verandert natuurlijk geen gedrag. Het contract zorgt er
echter wel voor dat we als school beter kunnen handelen op verkeerd
omgaan met deze materialen.
In origine verandert er niets aan onze afhandelingsprocedure. Als uw
kind door verkeerd gebruik een apparaat kapot maakt, zullen we dit met
u afhandelen. Gaat er iets per ongeluk kapot, dan regelt de school het
zelf.
ICT-commissie de Boog

Namens het hele team van Kindcentrum De Boog wensen we iedereen
een hele

En op 6 september met veel plezier weer

