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Agenda (zie ook maandkalender verderop in dit Hoge Woord)
5 maart

Uitgifte rapportfolio’s, gevolgd door oudergesprekken

Bericht van het Team
Rapportfolio’s en oudergesprekken
Op 5 maart krijgt je kind het rapportfolio mee naar huis. Door onze stamgroepleiders is hier weer veel
aandacht aan besteed. Goed om in de rapportfolio’s de ontwikkeling van je kind te zien. Vanaf half maart
zullen de oudergesprekken over de rapportfolio’s online plaats vinden. Via Klasbord van je groep hoor je daar
meer over.
Weercodes in coronatijd
Extreem weer, ook daar hebben we nu mee te maken. We kregen enkele
vragen over hoe de school omgaat met weercodes. Die worden door
KNMI en Rijkswaterstaat vaak pas kort van tevoren bekend gemaakt
(ongeveer 12 uur van tevoren). Tot twee keer was de laatste tijd zondags
de hele dag voor de volgende dag code geel voorspeld, maar werd het
plots in begin van de avond code oranje/rood. Coronaregels maakten
noodopvang toen niet mogelijk. Heel vervelend deze situatie van
overmacht.
De meeste van onze stamgroepleiders wonen ver van de school, zoals in
Zwolle en Apeldoorn. Ook veel kinderen/ouders op onze Jenaplanschool
wonen niet in de directe buurt van de school. Bij weercode oranje en rood
is het gevaarlijk om de weg op te gaan met kans op letsel. Bij weercode
rood/oranje gaat de school daarom in principe dicht, maar kunnen we in normale omstandigheden voor noodopvang op
school een beroep doen op teamleden die dichtbij school wonen. In coronatijd
gooien de nieuwe maatregelen, waarbij we met elkaar afspraken om groepen op
school niet te mengen, dat plan in de war. Tenminste 8 collega’s van 8
verschillende groepen van ver weg laten komen was bij deze weercodes niet
verantwoord. We zien dat ouders hun kinderen bij deze gevaarlijke weer- en
wegsituatie ook heel begrijpelijk niet naar school willen laten gaan. Gelukkig zijn
als beide ouders zelf toch op pad moeten voor hun werk en geen opvang kunnen
regelen, andere ouders in de buurt vaak bereid hun kind op te vangen.
Iedere keer bij weercodes willen we maatwerk leveren. De optie om bijvoorbeeld
later op de dag open te gaan nemen we mee in het maken van de keuzes. In
normale niet-corona-omstandigheden zal er bij weercode rood/oranje, voor
ouders die zelf geen opvang kunnen regelen en toch hun kind naar school willen
sturen, opvang zijn op school.
Voorlopig kondigt de lente zich alweer aan en hopen we dat de weercodes mooi
weer blijven aangeven.
Studiedag van 15 maart vervalt
Vanwege de bijzondere tijden en recente extra weersuitval van lessen, hebben
we besloten dat de studiedag maandag 15 maart vervalt. De studiedagen op
vrijdag 23 april en vrijdag 16 juli gaan wel door.
Als team vinden we studiedagen heel belangrijk in het kader van
professionalisering, verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, teamoverleg,
kindbesprekingen, enzovoort. Studiedagen zijn zo ook van groot belang voor de
ontwikkeling van jullie kinderen. Deze dagen worden voor de start van elk
schooljaar vastgesteld en sluiten vaak aan op vakanties. Ouders rekenen erop
dat studiedagen op een vrijdag voor de vakantie doorgaan en plannen vaak dat
ze eerder op vakantie kunnen gaan. We houden ons dan ook normaal gesproken

aan de studiedagen zoals gepland, maar maken nu een uitzondering gezien de bijzondere omstandigheden
voorafgaande aan de studiedag van maandag 15 maart. Wat zou het fijn zijn voor het lesritme dat de school niet weer
dicht moet en als alle lesdagen van maart gewoon door kunnen gaan.
Graag in je agenda noteren dat maandag 15 maart een normale lesdag zal zijn.
Vervanging tijdens zwangerschapsverlof Nicolet
Onze Nicolet gaat op maandag 12 april met zwangerschapsverlof. In de Coolstars zullen Ger (4 dagen) en Fenja (1 dag)
voor vervanging zorgen. En in de Poema’s zullen dan Romi (5 dagen, waarvan 2 middagen) en Loes (2 middagen) in
ieder geval tot de zomervakantie de stamgroepleiders zijn. Meer details krijgen de groepen via Klasbord. We wensen
Nicolet een fijn zwangerschapsverlof.
Kunst op school
Uit de onderbouw: In de onderbouw staat nu het thema kunst
centraal. En er is in de traditie van het Jenaplan veel aandacht
voor verhalend ontwerpen. De kinderen van de Toverhoed maken
de mooiste kunstwerken. Er hangen onder andere prachtige
schilderijen in de sfeer van Mondriaan en Picasso in onze school.
Misschien zitten er wel kinderen op onze school die later heel
beroemde kunstenaars zullen zijn. Jong geleerd, is oud gedaan.

Hartelijke groet namens het team,
Johan

Kiddo’s – Peuteropvang en
Buitenschoolse opvang
Bij de peuters staat het thema ‘kleuren en vormen’ centraal. Wat een leuk en leerzaam thema! We hebben o.a. een
toverspelletje gedaan: er liggen verschillende vormen in diverse kleuren onder de toverdoek. Welke vorm is weg en
welke kleur was het? Ook maken we verschillende knutsels,
zoals het plakken van de goede vorm op papier.
Op het grote schoolbord buiten zijn verschillende vormen
gekrijt.
Er zijn trouwens weer wat plekjes vrij bij de peuteropvang van
Kiddo’s. Peuters tussen de 2 en de 4 jaar zijn van harte
welkom. We bieden opvang op 4 ochtenden (maandag t/m
donderdag) en iedere ochtend is er een uitdagend en
gevarieerd programma. Elke 6 tot 8 weken staat een bepaald
thema centraal.
Wil je wat meer informatie of een keer komen kijken, maak dan
een afspraak met Melle de Vos, m.devos@koppelswoe.nl.
Onze BSO biedt op dit moment nog steeds noodopvang. Ook
tijdens de noodopvang maken we er natuurlijk iets gezelligs van
met leuke activiteiten. Wat genieten we momenteel van het heerlijke weer, er wordt veel buiten gespeeld!
Collega Linda, die op vrijdagmiddag op de BSO werkzaam is, gaat werken op een andere locatie van Koppel-Swoe
(KDV Kanjers). Bij BSO Kiddo’s nemen we dus helaas afscheid van haar. Zij wordt vervangen door Mariska v/d Waag.
Mariska is tevens werkzaam op de voorschoolse opvang van Koppel-Swoe.
Groetjes,
Danielle, Mariella, Roxanne, Anneke, Linda, Geeke, Mariska
Team Kiddo’s
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