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uur vrij

Agenda:

Leerlingenraad
In oktober is de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar geweest.
We hebben besproken over de taak van een voorzitter en vervolgens de voorzitter
gekozen.
Er is gekozen voor een wisselende voorzitter uit groep 7 en groep 8.
Onderwerpen waren o.a.:
● spiegels in de toiletten van groep 5 tm 8 ivm tandenpoetsen/beugels etc.
● speelgoed voor op het schoolplein
● moestuin
● meer instrumenten bij de muzieklessen
Carla, die namens het team bij deze bijeenkomsten aanwezig is heeft deze
onderwerpen met het team besproken en zal 6 november de adviezen vanuit het
team delen met de leerlingenraad.
Carla heeft benadrukt, dat de onderwerpen, die de leerlingen meenemen naar de
volgende bijeenkomst voor de hele school moeten gelden. Onderwerpen voor de
klas worden met de leerkracht in de klas besproken.

KiVa
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld over het programma
KiVa waarmee wij in alle groepen werken.
Deze maand sturen wij de ouder(s)/verzorger(s) als bijlage bij
deze nieuwsbrief, informatie over thema 2.
Thema 2 gaat over ‘In de groep’ waar we de komende weken over
gaan werken.

Schoolfruit
We ontvangen vanaf 9 november weer schoolfruit op school voor
alle leerlingen.
We delen het fruit in de kleine pauze van dinsdag, woensdag en
donderdag uit.
Op deze wijze willen we het eten van fruit bevorderen.
Wilt u meer weten over EU schoolfruit kijk dan op onderstaande
website:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm

IEP
De scholen van Stichting Albero, waartoe Schengehof behoort, gaan met ingang van
dit schooljaar 2020- 2021 de 'methode onafhankelijke toetsen' van IEP gebruiken
i.p.v. de Cito toetsen.
In de tweede helft van november worden de eerste toetsen afgenomen in de
groepen 3 tm 8. Dit zijn de toetsen waarmee de leerling inzicht krijgt in zijn/haar
eigen profiel:
● sociaal-emotionele ontwikkeling
● leeraanpak
● creatief vermogen
In groep 8 worden daarnaast eind november ook toetsen ‘taalverzorging, lezen,
rekenen, en woordenschat’ afgenomen. De resultaten van deze toetsen zullen
worden meegenomen in het voorlopig schooladvies VO. Juf Marleen zal de komende
weken ouders van leerlingen van groep 8 verder informeren.
Wilt u meer informatie over het leerlingvolgsysteem IEP neem dan eens een kijkje
op de website via de volgende link:
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/mijniepkanaal/informatie-iep-lvs/informa
tie-team-ouders/

We verwelkomen Lisa en Floor, die in november gaan
starten in groep 1 bij juf Ramona.
We wensen Lisa en Floor een hele fijne en leerzame
tijd toe bij ons op school!’

BLINK
Op Schengehof werken we voor de vakken
natuur, geschiedenis en aardrijkskunde met de
geïntegreerde methode ‘Blink’.
De komende weken werken we over het thema
’Leven en overleven’.
In de groepen 3 en 4 gaan ze op ontdekkingsreis. Ga op ontdekking uit! Hoe ziet
het er in de woestijn, op de Noordpool en in de jungle uit? En wat moet je allemaal
meenemen?
In groep 5/6 gaan ze aan de slag met bijzondere bewoners. De wereld zit vol
bijzondere bewoners: dieren, planten en mensen. Wat ze gemeen hebben is dat ze
allemaal goed zijn in overleven. Ze passen zich aan de gekste situaties aan. Maar
lukt dat altijd? In dit thema onderzoeken de kinderen hoe een cactus overleeft,
waarom dieren haren of veren hebben, hoe mensen overleven in extreem warme
gebieden en waarom de dino toch is uitgestorven. In het eigen onderzoek bekijken
ze nog veel meer overleef technieken en maken ze een weetjes muur.
En in groep 7/8 gaat het over leven en dood. In dit thema ontdekken de kinderen
van alles rond het thema leven en dood. Zo kijken ze naar de kringloop van het
leven, vergelijken ze de verschillen tussen levend geboren worden en in een ei,
onderzoeken ze wanneer iets eigenlijk leeft en lossen ze een moord op waarin ze al
hun kennis over planten, dieren en mensen gebruiken. In het eigen onderzoek leren
ze nog meer over dit thema en verwerken ze alles wat ze hebben gevonden in een
tijdschrift.

Thuisblijven Corona
Vanuit de GGD hebben wij als school onderstaande
informatie ontvangen:
Als een ouder klachten heeft en een Corona Test aanvraagt
moet het gezin vanaf dat moment in thuis quarantaine. Is
de test negatief, dan komen de kinderen weer naar school.
Is de test positief dan gaat het gezin in thuis quarantaine en volgt de richtlijnen van
de GGD.
Het hele gezin blijft thuis tot de ouder(s) na de quarantaine tijd 24 uur klachtenvrij
zijn. Daarna blijven de kinderen nog 10 dagen extra thuis. Dit geldt niet als één van
de ouders in thuis isolatie zit en geen contact heeft met de rest van het gezin.
De leerkrachten zullen contact met opnemen met gezinnen die in thuis quarantaine
zitten over schoolwerk voor de kinderen.
De kinderen die wel op school zijn gaan verder in de leerstof en wij vragen dan ook
uw medewerking mocht uw kind thuis moeten blijven.
Heeft u vragen neem dan gerust contact op met de leerkracht via Parro of mail.

Hoe handelen we bij ziekte van leerkracht ?
Helaas is het aantal beschikbare vervangers in Zeeland erg beperkt.
Wij hebben in oktober ervaren op Schengehof, dat enkele klassen thuis moesten
blijven.
Ouder(s)/verzorger(s) bedanken we hierbij voor hun begrip en het feit dat zij
oplossingen hadden voor de opvang van hun kind(eren) en hen geholpen hebben bij
het schoolwerk thuis.
Wij willen u vragen om nu al na te denken per schooldag, hoe u de opvang van
uw kind(eren) regelt mocht de klas van uw kind(eren) thuis moeten blijven.
Vaak is ‘s morgens vroeg pas bekend of er een vervanger beschikbaar is. Wij zullen
proberen u de avond van te voren al te informeren via Parro, zodat u vast kunt
zoeken naar een oplossing voor de opvang van uw kind(eren), mocht er geen
vervanger beschikbaar zijn. Op de ochtend zelf ontvangt u definitief het bericht.

Schoolzwemmen
Ondanks dat de zwembaden gesloten zijn gaat het schoolzwemmen gewoon door.
Het valt onder bewegingsonderwijs en dat mag tot 13 jaar ook in het zwembad
plaatsvinden en doorgaan.

Gymmen in het Heer Arendhuis
Het Heer Arendhuis is gesloten m.u.v. afhaal frites op vrijdag.
Wij mogen wel met onze leerlingen de gymzaal gebruiken.

Bibliotheek leespunt
De komende weken zijn de bibliotheken in Nederland gesloten.
Ook het leespunt zal de komende weken gesloten blijven,
zolang de nieuwe maatregelen van kracht zijn.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u woensdag 2 december

