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Facultatieve gesprekken groep 3-8 in de week van 22 november tot 26 november
In onze gesprekkencyclus hebben we opgenomen dat we in de komende periode, van 22
november tot en met 26 november, u de gelegenheid willen bieden om een tussentijds leerkrachtoudergesprek te hebben over de voortgang van uw kind. Voor de groepen 3 en groepen 8 geldt
dat we in november alle ouders uit zullen nodigen. Voor de groepen 4 t/m 7 geldt dat het
facultatieve gesprekken zijn die zowel op aanvraag van de leerkracht als van de ouder kunnen
plaatsvinden.
Groepen 4 t/m 7
Er kan op twee manieren een afspraak tot stand komen:
1. U ontvangt maandag 15 november via Parro een uitnodiging om een keuze te maken uit de
beschikbare tijden en een afspraak in te plannen.
2. U heeft op maandag geen uitnodiging ontvangen en wil toch graag gebruik maken van de
mogelijkheid van een gesprek. Dan geeft u vóór woensdag 17 november per e-mail bij de
leerkracht aan dat u graag een gesprek wilt. De leerkracht zal dan in overleg met u een
gespreksmoment inplannen.
Groepen 3 en 8
Voor de groepen 3 en groepen 8 zullen we alle ouders uitnodigen. Zij ontvangen maandag 15
november een mail met het verzoek zich via Parro aan te melden voor een gesprek.
Corona:
In de afgelopen twee weken merken we dat er een toenemend aantal leerlingen thuis in
quarantaine zitten, omdat bv. een van de ouders een positieve uitslag heeft ontvangen.
Voor ons is het echt van belang om te weten om welke reden uw kind thuis in quarantaine zit. We
willen u dan ook vragen om dit duidelijk aan te geven bij de eigen leerkracht. Mocht er tijdens de
quarantaine periode blijken dat ook het kind een positieve uitslag heeft horen we dit graag.
Bij een positieve besmetting van een leerling wordt er door de directie altijd contact opgenomen
met de GGD. Zij monitoren en geven ons advies over de volgen stappen.
De eigen leerkracht zal met u afstemmen hoe het online lesgeven vorm gegeven kan worden.
Omdat de leerkrachten tevens lesgeven aan de rest van de groep zullen er afspraken worden
gemaakt over de momenten dat de leerling online aanwezig kan zijn. Hierbij zullen we een selectie
maken van de lessen. In de praktijk zal uw kind in de ochtend aansluiten bij de basisvakken. Dit
geldt voor de leerlingen van groep 4 t/m groep 8. Voor de leerlingen in groep 3 zal er een
thuiswerkpakket worden gekopieerd en voor de leerlingen in de groep 1/2 zullen we geen
thuisonderwijs kunnen verzorgen, wel kunt u aan de leerkracht enkele suggesties voor activiteiten
vragen.
Ook kunt u met de eigen leerkracht afstemmen hoe we de schoolspullen (incl. chromebook) bij u
thuis krijgen. Het zou fijn zijn als u iemand kan vragen om deze spullen op te halen, mocht dit niet
lukken dan kijken we of we ze kunnen afgeven.
Externe audit
Deze week vind op onze school de externe audit plaats. Dit auditteam bestaat uit twee
leerkrachten van INOS die deel uitmaken van het kwaliteitsteam en twee andere INOS
directeuren. Zij zijn op maandag op school voor documentanalyse, op dinsdag zullen 8 groepen
worden bezocht voor een lesobservatie en deze zal na school worden doorgesproken met de
betreffende leerkrachten. Aanstaande donderdag zullen er interviews gehouden worden. Ze zullen
spreken met 4 leerlingen uit de groepen 7 en 8. Er zal een gesprek plaatsvinden met de directie en
de interne begeleiders en na school zullen de auditoren in gesprek gaan met een afvaardiging van
leerkrachten. Begin december volgt er dan nog een interview met leerkrachten en directie over
twee door ons aangedragen onderwerpen voor het onderdeel van het waarderende onderzoek.
Zodra de gehele audit is afgerond zullen we een verslag ontvangen van de bevindingen. Dit zal ons
informatie opleveren die we mee kunnen nemen bij de nieuwe koersplan ontwikkeling.

Muzieklessen:
De muziekdocent van de nieuwe veste heeft zich ziek gemeld, jammer genoeg gaan daarom de
muzieklessen niet door.

Onderzoeksdagen
Per abuis zijn wij vorige week vergeten onderstaand bericht van de groepen 5 en 6 te plaatsen.
Daarom hierbij alsnog dit bericht.
Tijdens de onderzoeksweek hebben de kinderen van de groepen 5 en 6 zich bezig gehouden met het
thema “zintuigen”. Als introductie op het thema hebben de kinderen geblinddoekt op het leerplein
geroken, gevoeld, geluisterd naar, geproefd en gekeken naar een ui, een cracker, een winegum, een
dadel en een stukje munt. Vooral de winegum viel erg in de smaak! ;) Vervolgens zijn de kinderen
aan de slag gegaan met de twee zintuigen horen en zien. De uiteindelijke onderzoeksvraag is
geworden: “Wat vinden de kinderen van groep 5 en 6 van de Spoorzoeker het fijnst: naar een
fragment van Zoop In India te kijken zonder geluid of te luisteren zonder beeld?”. De vraag werd
beantwoord en verwerkt in een staaf- of strookdiagram. De conclusie van het onderzoek werd
gepresenteerd aan de eigen klas.

Centrale voorlichting Voortgezet onderwijs
Aanstaande woensdag is er een centrale voorlichtingsmarkt over het Voortgezet Onderwijs voor de
groepen 8. De leerlingen mogen de scholenmarkt met 1 begeleider bezoeken van 19.30 -21.30 uur.
Voor deze markt hebben ze een toegangskaartje meegekregen. Op deze markt hebben de
leerlingen de gelegenheid om kennis te maken met de VO-scholen.

Sinterklaas poppenvoorstelling: chocoladeletterpret in het
Belcrumhuis
Dit jaar presenteren wij de poppenvoorstelling:
chocoladeletterpret.
We hebben i.v.m. de maatregelen maar beperkte
beschikbaarheid van volwassentickets. Voor volwassenen is
een coronatoegangsbewijs nodig.
Wij houden ons aan de geldende coronamaatregelen die op
de dag van de voorstelling gelden. Eventuele wijzigingen zijn
dus mogelijk.
De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt +/- 40
minuten.
De deuren zullen om 14.45 uur open zijn.
Prijzen:
Volwassenticket: €6,50
Kinderticket:
€1,00
Bestel uw tickets via https://sinterklaasbelcrum.nl/tickets
Het verhaal
Zoals elk jaar gaat ook dit jaar de reis van Spanje naar Nederland
niet zonder problemen.
De pakjesboot is tegen de buik van een walvis aangebotst. Alle
cadeautjes liggen door elkaar en alle chocoladeletters zijn
gebroken. De pieten maken alle cadeautjes weer in orde, maar
vergeten door de drukte de chocoladeletters. Sinterklaas stopt
altijd graag een chocoladeletter in een schoen, maar dat zal dit jaar
niet gaan lukken. Of toch wel? De uitvinder ‘Professor Pepernoot’
schiet te hulp.
Maar een uitvinder is vaak ook een verstrooide professor…
Gelukkig kan Sinterklaas het Sinterklaasfeest net op tijd redden!

