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Beste ouder/verzorger,
De eerste 2 weken zitten er alweer op! Wij als team hebben samen met de kinderen een goede start gehad. In de
bijlage van deze mail vindt u de kalender met activiteiten, vakanties en studiedagen. In de maandelijkse nieuwsbrief
wordt u geïnformeerd over deze activiteiten. Helaas blijft het nog onzeker wat uw rol als ouder/verzorger bij de
aankomende activiteiten kan zijn.
Deze week en volgende week staan de afstemmingsgesprekken gepland. Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld
stond; de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 worden op school verwacht, de
ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 worden gebeld middels videobellen (whatsapp) en worden
dus ook niet op school verwacht.
In deze nieuwsbrief onder andere informatie over de eerste schoolactiviteit; de Kinderboekenweek! En nog veel meer
nieuws; veel leesplezier toegewenst. Mocht u mij willen spreken, ik ben bereikbaar via de mail;
directie@gerardusmajella-cabauw.nl
of via de telefoon; 0348-551428.
Met vriendelijke groet, Suzan Zwart
Directeur Gerardus Majella
Schoolfotograaf
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de schoolfotograaf die dinsdag 22 september naar school toe komt
om weer mooie foto’s van de groepen en de leerlingen te maken. De gymles gaat deze dag niet door.
In de bijlage vindt u een brief met alle informatie rondom deze dag, ook over de inschrijving. Let u extra goed op de
volgende informatie;
Inschrijven
Wanneer moet u zich inschrijven?
● als u een foto wilt van broers/zussen die in groep 1 t/m 8 zitten (deze foto wordt onder schooltijd
genomen)
● als u een broer/zus foto wilt met kinderen waarvan 1 of meer kinderen niet meer (of nog niet) in groep
1 t/m 8 zitten (deze foto wordt na schooltijd genomen)
● als u een foto wilt van uw kinderen samen met papa, mama, opa en/of oma (deze foto wordt na
schooltijd genomen)
Inschrijven kan deze week (14-18 september) bij het brengen/halen van uw kind (eren).
Er staat een tafeltje buiten met de inschrijfformulieren. Hier kunt u intekenen en meteen
een tijdsblok kiezen.
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Kinderboekenweek!
Op maandag 28 september start bij ons op school de Kinderboekenweek! Het
thema van dit jaar is; En toen?
De Kinderboekenweek 2020 neemt je mee terug in de tijd. De boeken gaan over
vroeger, de geschiedenis komt tot leven in de vele boeken die gaan uitkomen bij
de verschillende uitgeverijen. Van boeken over ridders en prinsessen tot het
oude egypte. Met de vraag: En toen? worden kinderen van alle leeftijden
nieuwsgierig gemaakt over de geschiedenis van onze wereld. T
 ijdens de
kinderboekenweek organiseren wij verschillende activiteiten rondom boeken. Het
wordt weer super leuk, leerzaam en interessant
De opening van deze leerzame en leuke weken, is op maandagochtend 28
september. Helaas kunt u hier als ouder nog niet bijzijn. De foto’s ziet u in de
eerstvolgende nieuwsbrief!
Studiedag 5 oktober
Maandag 5 oktober hebben we een studiedag gepland staan, alle leerlingen zijn deze dag vrij. Uiteraard is bijscholing
voor ons als team erg belangrijk, zodat wij de kwaliteit van ons onderwijs kunnen blijven verbeteren en hiermee nog
beter kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze dag staat in het teken van de doelen van
dit schooljaar. In de nieuwsbrief van oktober ontvangt u een kort verslag van deze dag.
Update Covid-19
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe we als school de richtlijnen van de RIVM handhaven. In het geval van een
Covid besmetting onder het personeel of onder leerlingen wordt u direct per mail geïnformeerd. In zo’n situatie wordt door de
GGD contact opgenomen met iedereen die minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand contact heeft gehad met de
besmette persoon. De overige leerlingen en medewerkers wordt gevraagd gedurende 14 dagen extra alert te zijn op klachten.
Het kan echter zo zijn dat een leerling of leerkracht klachten heeft waardoor het thuis moet blijven, maar zich niet zo ziek
voelt dat het geen werk kan doen. Met het team hebben we de periode van het ‘thuisonderwijs’ geëvalueerd en besproken
wat we kunnen doen in de zojuist beschreven situatie.
Leerlingen die verkouden of ziek zijn blijven thuis volgens de richtlijnen van de RIVM. Hierdoor kan het zijn dat de leerlingen
onderwijs missen, terwijl de leerlingen bij verkoudheid thuis goed aan het werk kunnen.
Leerkrachten die verkouden zijn moeten zich laten testen en thuisblijven tot de uitslag bekend is. We zullen er op dat moment
alles aan doen om het onderwijs door te kunnen laten gaan. Echter kan het zijn dat de groep naar huis wordt gestuurd.
Hierdoor missen de leerlingen onderwijs.
Als team hebben we hierover een aantal afspraken gemaakt die we graag met u delen;
-Groep 1-4; U ontvangt een informatiebrief met algemene adviezen die u thuis kunt toepassen.
-Groep 5-8; De leerlingen hebben een digitale weektaak, hier is zelfstandig werk van ongeveer een week in opgenomen. Door
thuis in te loggen kunnen de leerlingen ook vanuit huis met deze weektaak werken. De leerlingen leren op school hoe ze
moeten inloggen, dus ze weten hoe dat moet. De lessen die in de weektaak opgenomen zijn, zijn lessen die minder uitleg
behoeven. De leerlingen kunnen hier over het algemeen zelfstandig mee aan de slag.
We hebben onze ervaringen vanuit de intelligente lockdown bij het maken van deze afspraken meegenomen. Tijdens de
eerste MR vergadering evalueren de periode van het ‘thuisonderwijs’ nogmaals met de gehele MR, om zo ook de ervaringen
van ouders mee te kunnen nemen. We hebben deze afspraken met het team al wel
gemaakt om te kunnen anticiperen op de tijd die komen gaat. Deze afspraken
stellen we bij wanneer we dit nodig achten. Uiteraard brengen we u hiervan op de
hoogte.
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Vanuit de Ouderraad
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ook de ouderraad heeft er weer zin in om leuke en gezellige activiteiten voor de
kinderen te organiseren.
Helaas moet ook de ouderraad dit binnen de mogelijkheden doen van de richtlijnen met betrekking tot corona. We stemmen
goed af met school wat mogelijk is.
Tevens hebben we jullie hulp nodig om activiteiten goed en geslaagd te laten verlopen. We hopen daarom ook dit jaar weer
op veel hulp en ondersteuning van alle ouders. Mocht jullie hulp nodig zijn dan wordt dit via de klassenouders tijdig bij jullie
onder de aandacht gebracht.
De samenstelling van de ouderraad is ongewijzigd. Maar, er is altijd plaats voor nieuwe leden. Dus, lijkt het je gezellig om lid
te worden van de ouderraad meld je dan aan bij één van onderstaande leden. We vergaderen elke eerste maandag van de
maand om 20 uur op school. De volgende vergadering staat gepland op maandag 5 oktober om 20 uur. Alle vergaderingen
zijn openbaar, dus als je een keer wil aansluiten, ben je van harte welkom. De data zijn ook terug te vinden op de
jaarkalender.
De samenstelling van de ouderraad is als volgt;
Miranda van Rossum (voorzitter), moeder van Stijn uit groep 6
Sabina Baars (penningmeester), moeder van Sylvana uit groep 6
Amanda van Houwelingen (secretaris), moeder van Tom uit groep 5 en Kris uit groep 4
Eline de Vos (algemeen lid), moeder van Aniek uit groep 5 en Mels uit groep 2
Marjolein van Kats (algemeen lid), moeder van Tigho uit groep 8 en Wessel uit groep 3
Martine Straathof (algemeen lid), moeder van Noortje uit groep 3 en Freek uit groep 1
Ramona Sluis (algemeen lid), moeder van Donavon uit groep 6 en Collin uit groep 3

Voorstellen stagiaire Yke groep 3-4
Dit ben ik, Yke van Schaik. Ik ben 20 jaar en ik woon in Lopik. Daar vind je me
vaak in de dansschool én langs de lijn bij de voetbalclub SV Lopik. Ik vind het
leuk dat ik dit jaar bij jullie op school stage mag lopen. Het hele jaar ben ik te
vinden in groep 3/4. Een klas vol leuke, nieuwsgierige kinderen. Na dit jaar mag
ik nog een jaar hard studeren, maar ik kijk er nu al naar uit om na mijn
pabo-opleiding voor de klas te staan!
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De Vreedzame School
Onze school werkt met de methode van de Vreedzame School. Dit programma levert een
bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U
als ouders/verzorgers en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te
bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen
lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar onder andere ook sociale vaardigheden.
Onze school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige
sociale vaardigheden te oefenen. Ook leren de kinderen om op een positieve manier met
elkaar om te gaan.
Alle groepen van de school hebben de lessen uit Blok1 afgerond. Dit blok had als thema; Wij
horen bij elkaar! Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen
geldende schoolregels maken leerkrachten en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de
inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en
afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kunt zo goed
helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een
‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend
gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respecteert.
Wat leren de kinderen van deze lessen?
De kinderen leren/ ontwikkelen;
*Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
-Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen anderen.
-Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
*Herkennen van gevoelens.
*Omgaan met gevoelens.
*Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
*Conflicten oplossen door win-win situaties.
*Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
*Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

Nieuwe mediatoren op onze school
Eén van de belangrijke onderdelen van de methode De Vreedzame School is de deelname van de mediatoren.
Mediatoren zijn kinderen uit de bovenbouw die graag anderen, in conflictsituaties, willen helpen.
Deze kinderen zijn door middel van een motivatiebrief in de klas geselecteerd.

De mediatoren hebben de mediatorentraining bij juf Peggy gevolgd waarin ze de taken van een mediator besproken
hebben en door middel van rollenspellen geoefend hebben met het stappenplan. Een mediator helpt namelijk kinderen
bij het oplossen van conflicten middels een stappenplan. Een mediator moet onder andere het volgende kunnen:
- goed en actief kunnen luisteren
- een verhaal kunnen samenvatten
- naar gevoelens vragen
- geduldig en serieus zijn
- slimme vragen kunnen bedenken
- respect tonen voor beide partijen
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met en van elkaar
leren en dat geldt ook op het sociale vlak. Elke dag hebben
twee mediatoren dienst, zij kunnen uit de klas worden
gehaald om te helpen bij het oplossen van een conflict. Dit
gaat altijd in samenspraak met de leerkrachten.
De training voor dit schooljaar is afgerond en alle
mediatoren hebben dit af kunnen sluiten met een heus
Mediatorencertificaat. Wij zijn erg trots op de mediatoren
van dit schooljaar!
Rick - Sylvana - Gisela - Devlin - Julian - Julia Sophie - Luca - Jelmer - Thom!
Jeugdsportfonds
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Alle kinderen moeten kunnen sporten Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarmee ook het nieuwe
sportseizoen. Veel kinderen proberen een nieuwe sport uit, maken vriendjes en ontwikkelen zich op deze manier
spelenderwijs. Helaas zijn er veel kinderen voor wie dit vanwege de financiële thuissituatie niet is weggelegd. Voor
hen is het Jeugdsportfonds in Lopik actief. Het fonds betaalt de contributie en waar nodig de sportattributen voor
kinderen en jongeren uit de gemeente Lopik. Deze kinderen worden aangemeld door een intermediair. Dit is een
professional die de gezinssituatie van het kind kent. Dit kan dus een juf of meester zijn of een jongerenwerker,
jeugdhulpverlener of huisarts.

Heeft u niet genoeg financiële middelen om uw kind(eren) te kunnen laten sporten? Dan komt uw kind wellicht in
aanmerking om via het Jeugdsportfonds lid te worden van een sportvereniging. Kijk voor de voorwaarden op
www.jeugdsportfonds.nl/utrecht. Voor het doen van een aanvraag, kunt u terecht bij de Suzan (directie)

“Op deze manier helpen we jaarlijks veel kinderen in de gemeente Lopik”, vertelt coördinator Arianne Niks van het
Jeugdsportfonds. “En dat is belangrijk, want een kind verdient het om te kunnen sporten met vriendjes en
vriendinnetjes. Op die manier ontwikkelt het zich op sociaal vlak en natuurlijk ook fysiek. Echter weten we dat er veel
kinderen zijn die onze hulp nodig hebben, maar ons nog niet hebben gevonden.”

Kijk op w
 ww.jeugdsportfonds.nl/utrecht v oor meer informatie. U kunt het Jeugdsportfonds ook telefonisch bereiken
via 06-20074161 of u
 trecht@jeugdsportfonds.nl.

Kinderen die liever doen aan culturele activiteiten, zoals dans- of theaterlessen, kunnen terecht bij het
Jeugdcultuurfonds: w
 ww.jeugdculttuurfonds.nl/utrecht
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