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Nieuwsbrief november 2020   
 

 
 
Sinterklaas! 
Afgelopen weekend, zaterdag 14 november is Sinterklaas met zijn Pieten aangekomen in 
Nederland. Wij volgen op school de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. Vrijdagavond 13 
november heeft de Ouderraad de school weer omgetoverd tot een sfeervol decor voor alle 
festiviteiten in de decembertijd. 
De komende periode staat natuurlijk helemaal in het teken van de Sint en zijn Pieten en om het 
voor u in deze drukke tijd wat makkelijker te maken, hebben we de volgende handige weetjes 
op een rijtje gezet! 
 
 
Schoenzetten 
Donderdag 26  november mogen de kinderen op school een schoen zetten! Hopelijk rijden de pieten niet stilletjes onze 
school voorbij! 
Pietengym 
Maandagmiddag 30 november  gaat groep 1/2 Pieten gymmen in ‘t Gossie. 
Groep 5  t/m 8 gaan in overleg met elkaar op een dinsdagochtend in de gymzaal in Lopik Pieten gymmen. 
* Groep 5 t/m 8 mag de surprises op school inleveren op woensdag 2 december. 
 

 
Vrijdag 4 december 
Vrijdag 4 december vieren we op school de verjaardag van Sinterklaas! De kinderen 
worden op de normale schooltijd op school verwacht en gaan als altijd naar binnen en naar 
hun eigen klas.  
De kinderen van groep 1 en 2 mogen op deze dag in Pietenpak naar school komen. 
Vanuit Trinamiek zijn er aanbevelingen gestuurd voor het vieren van een corona proof 
Sinterklaasfeest. 
Dat betekent dat wij Sint en Pieten wel op school mogen ontvangen, maar zij zullen zich op 
de dag van het vieren al in de school aanwezig zijn.  
Dit natuurlijk om drukte bij aankomst buiten op het plein te voorkomen. 
Ouders in de school, zoals u zult begrijpen, is dit jaar niet toegestaan. 
Wij zullen ervoor zorgen dat u foto-en filmmateriaal te zien krijgt van deze feestelijke dag! 
De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag om 12.15 uur uit.  
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Belangrijke data 
 
Vr 20 nov          Afsluiting Techno Circuit 
Vr 4 dec            Sinterklaasfeest, alle kinderen om 
                          12.15u uit 
Ma 7-11 dec     Adventsvieringen 
Do 17 dec         Kerstviering 
Vr 18 dec          Alle kinderen om 12.15u vakantie 
Ma 4 jan           Weer naar school 
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Maatregelen in verband met Covid-19  
De volgende maatregelen zijn nu nog steeds van toepassing;  
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen leerling en volwassene hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden 
noodzakelijk is.  
5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
6. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  
7. Ouder(s)/verzorger(s) komen alleen op uitnodiging op het schoolplein of in de school.  
 
Doordat er nu meer geventileerd wordt in school, is het aan te raden dat uw 
zoon/dochter een vest of trui mee naar school neemt. Deze kan op de kapstok gehangen 
en gebruikt worden als dat nodig is.  
 
Aangezien de luizencontrole niet in de huidige vorm plaats kan vinden, verzoeken we u 
om thuis grondig te blijven controleren op luizen/neten.  
 
We vieren de verjaardagen van de kinderen in de klas in aangepaste vorm. Natuurlijk besteden wij er aandacht aan door 
bijvoorbeeld te zingen voor de jarige en hem/haar te feliciteren. Er mag uitgedeeld worden, echter mogen dit alleen ‘verpakte 
traktaties’ zijn.  
 
 
 

 
Leesdip door corona crisis  
Landelijk gezien is de leesdip dit jaar als gevolg van de corona crisis veel 
groter dan normaal. Kinderen die thuis gestimuleerd werden om te blijven 
lezen, hebben hun niveau behoorlijk goed vastgehouden. Bij 
leeftijdsgenoten waarbij dit niet gestimuleerd werd of waar dit door 
omstandigheden niet lukte, is het leesniveau zorgwekkend teruggevallen. 
De verschillen tussen deze kinderen worden daarmee uitvergroot.  
 
 

 
Je leesvaardigheid werkt als een spier die je moet blijven trainen. Wat kinderen lezen, is niet zo van belang; Het 
allerbelangrijkste is dat ze lezen.  
 
Tips ter leesbevordering;  
1. Lees je kind elke dag voor  
2. Laat je kind voorlezen  
3. Haal boeken en tijdschriften in huis en zorg dat lezen leuk is/blijft  
4. Stel een leeskwartiertje/ half uurtje in voor het hele gezin  
5. Beperk lezen niet tot alleen boeken  
6. Reageer enthousiast op het lezen van je kind  
7. Stel het leesplezier voorop   
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Mindsetlessen 
Jaarlijks wordt er in elke groep een lessenreeks over ‘mindset’ gegeven. Deze lessenreeks is 
vernieuwd en hiervoor zijn materialen aangeschaft die goed passen bij de belevingswereld en 
leeftijd van de kinderen. Er wordt veel gewerkt vanuit prentenboeken, filmpjes en andere 
materialen die aansluiten bij dit onderwerp. 
Daarnaast stellen de leerkrachten elke week een ‘mindset’ kaartje centraal in de klas (ook wel 
groeikaartje genoemd). Dit kaartje bevat een prikkelende vraag om na te denken hoe je een 
groeimindset kan blijven ontwikkelen. 
 
Doel van de mindset lessen 
Door kinderen te leren over de verschillende mindsets, bevorderen we de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die sterk 
denken vanuit een vaste mindset geloven dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met een bepaalde 
‘hoeveelheid’ intelligentie en kwaliteiten geboren en daarmee zal je het de rest van je leven moeten doen. Kinderen die sterk 
denken vanuit een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je 
talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen. Op deze manier 
proberen we het beste uit de kinderen te halen. 
 
 

Sociale veiligheid en welbevinden 
Twee keer per jaar meten wij het welbevinden en de sociale veiligheid van de kinderen op school. 
De leerkracht vult een vragenlijst in over alle kinderen en hier komt een bepaalde score uit. 
Opvallendheden uit deze lijst worden met de intern begeleider besproken en indien nodig ook met 
de ouders. Het streven is natuurlijk dat elk kind goed in zijn vel zit en zich prettig voelt op school. 
 
Daarnaast vullen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 twee keer per jaar een vragenlijst in over hun 
welbevinden en veiligheidsgevoel op school. De vragenlijst is weer afgenomen en deze groepen 
scoren allemaal erg hoog! We zijn heel trots dat we de rust en de goede sfeer die wij op school 
voelen, ook terugzien in de resultaten bij de kinderen zelf.  

 
 
Schoolfoto’s 
Eind september is de schoolfotograaf geweest op school en inmiddels liggen de foto’s klaar! Morgen ontvangt u, via uw kind, 
een brief met daarop de gegevens om de foto’s te kunnen bestellen. 
 
Fruitdagen 
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, zijn onze fruitdagen op de dinsdag, woensdag en donderdag. 
Inmiddels zijn we met het schoolfruit gestart, op de woensdag en de donderdag ontvangen de kinderen dit fruit tijdens de 
ochtendpauze. Op de website kunt u hier meer over lezen: Schoolfruit 
 
 
Nieuwe chromebooks 
Als school hebben we 36 nieuwe chromebooks aangeschaft! Dit 
betekent dat wij voor ieder kind op school een Chromebook hebben 
om op te werken. Zo kunnen we het onderwijs nog boeiender maken. 
De chromebooks zetten we in bij zoveel mogelijk lessen om de 
kinderen op verschillende manieren naar de lesstof te laten kijken. 
Naast het gebruik van de Chromebooks wordt er nog steeds aandacht 
besteed aan het schrijfonderwijs en dus aan het werken in schriften. 
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Ouderbijdrage/schoolreisgeld/kampgeld 
U heeft als ouder een brief ontvangen over het innen van de 
ouderbijdrage en het schoolreisgeld/kampgeld. Mocht u dit nog niet 
hebben overgemaakt wilt u hier dan nogmaals aan denken? Alvast 
bedankt! 
Bij vragen kunt u terecht bij: 
OR@gerardusmajella-cabauw.nl  
Sabina Baars: Penningmeester ouderraad  
 
 
 
Inloggen in Parnassys 
Om u zoveel mogelijk te betrekken bij de voortgang van uw zoon of dochter hebben wij naast de voortgangsgesprekken en 
rapporten een ouderportaal. Dit portaal kunt u dagelijks bezoek via Parnassys om de cijfers van uw zoon of dochter te 
bekijken. Helaas, merken wij dat niet iedereen kan inloggen. Mocht dit ook bij u het geval zijn, zou u dit dan voor 5 december 
aan Juf Kelly willen doorgeven? Dit kan via het mailadres: kelly.zundert@gerardusmajella-cabauw.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kerstfeest 
Zoals u zult begrijpen zal de kerstviering op school er dit jaar anders uitzien dan andere jaren. Ondanks de maatregelen 
maken we er een sfeervolle, fijne Kerst van, voor alle kinderen. De ouderraad en het team zijn in overleg over hoe we Kerst 
vorm kunnen geven in deze bijzondere tijd. In een aparte nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd. 
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