NIEUWSBRIEF

Speciale gebeurtenissen
de komende weken

13-01-2021: Studiedag gr 1 t/m 3

Het DOK
19 team
wenst u en
jou een
mooi,
fantastisch
en vooral
gezond
2021 toe!
Contact/Informatie
Terugblik-Vooruitblik
Afgelopen maandag zijn we na een
bijzondere Kerstvakantie weer
gestart. Wat een vreemde
gewaarwording…Normaal gesproken
openen we samen met leerlingen en
ouders het nieuwe jaar op een
ludieke wijze. Nu waren het plein en
de lokalen leeg. Veel collega’s
werkten vanuit huis en in het grote
schoolgebouw waren alleen enkele
kinderen voor de noodopvang.
Helaas het is niet anders! We moeten
gewoon accepteren dat het
momenteel niet anders kan. We
proberen om vooral positief te blijven.
Tevens zetten we onze
werkzaamheden zo effectief mogelijk
in. De leerkrachten geven online les,
de stagiaires en onderwijsassistenten
verzorgen de noodopvang en de
conciërge maakt van de
gelegenheid gebruik om het gebouw
op de cruciale plaatsen weer tip top
in orde te maken! We hopen
allemaal dat onze leerlingen op korte
termijn weer naar school kunnen
gaan. Het blijft nog even afwachten.
We proberen om zo goed mogelijk
met u te blijven communiceren. We
zijn gewoon bereikbaar! Wij wensen u
veel sterkte in deze bijzondere
periode! Hartelijke groet namens het
DOK 19 team,
Trudy van de Beek

DOK 19
Flevoweg 73
3841 KK Harderwijk
Telefoon: 0341416622
infodok19@stichtingvco.nl
www cbsdok19.nl

Peuterspeelzaal Doerak
Telefoon: 06- 82418286

BSO Kornuit
Joyce Willemsen
Telefoon: 06-82861212

Data agenda
Aangezien we a.s. dinsdag te
horen krijgen of onze leerlingen
maandag 18 januari a.s. weer
naar school mogen gaan,
zullen we naar alle
waarschijnlijkheid moeten
schuiven met de data van bv
cito toetsen, het rapport en de
10 minuten gesprekken. Helaas
hebben we geen invloed op
deze situatie. We zullen u
zoveel mogelijk op de hoogte
blijven houden van alle
ontwikkelingen!

Inloopspreekuur CJG
Indien u gebruik wilt maken
van het inloopspreekuur kunt u
onze I.B-er Heleen Petersen
een mailtje sturen.
heleenpetersen@stichtingvco.
nl

18-01-2021: weer naar school ?
18-01-2021: Luizencontrole
22-01-2021: Nieuwsbrief 10
27-01-2021: Inloopspreekuur CJG
08.30-09.30 uur
31-01-2021: Kerk-schooldienst
05-02-2021: Nieuwsbrief 11
12-02-2021: Rapport 1 mee
15-02-2021: 10 minuten
gesprekken
18-02-2021: Fotograaf
22-02-2021: Voorjaarsvakantie
t/m 28 februari 2022

Online onderwijs
Voor de Kerstvakantie heeft u informatie
gekregen over de wijze waarop het DOK 19
team online onderwijs geeft. Afgelopen
maandag hebben we met elkaar dezelfde
draad weer opgepakt….

Aanmelden leerlingen
Heeft u nog een zoon/dochter die in de loop van
komend jaar vier jaar wordt? Hierbij de vraag of u uw
kind tijdig wilt aanmelden. U kunt een aanmeldformulier
bij de directie opvragen door een mail te sturen naar
infodok19@stichtingvco.nl of even te bellen. Wij zijn al
gestart met de voorbereidingen voor cursusjaar 20212022. Om goed in te kunnen schatten hoeveel groepen
we moeten maken, is het nodig om een juist beeld te
hebben van de hoeveelheid instromende kinderen.

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18 t/m 22 oktober 2021
27 december t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
11 juli t/m 19 augustus 2022

Open Dagen
Afgelopen week is er besloten dat de Open Dagen die
op zaterdag 23 januari en dinsdag 2 februari stonden
gepland niet door zullen gaan. Er wordt door de
besturen in Harderwijk naar een mogelijke nieuwe
datum gezocht.

Kerk School dienst

We zijn blij dat we alle leerlingen “in beeld”
hebben. Om het groepsgevoel vast te houden
wordt er tweemaal per dag met de hele klas
gechat. Dit zijn belangrijke momenten aangezien
de kinderen hun maatjes en het naar school
gaan missen. Daarnaast probeert de leerkracht
om zoveel mogelijk “gewone” leerstof aan te
bieden zodat de leerlingen zich kunnen blijven
ontwikkelen. Deze situatie heeft (wederom) voor
iedereen veel impact. We beseffen goed dat het
voor ouders ook niet gemakkelijk is om de balans
en overzicht te houden tussen werk, ontspanning,
begeleiden van de kinderen met de leerstof en
huishoudelijke taken. Het is een hele opgave!
Voor ons blijft het tevens een vreemde situatie.
Leerkrachten zijn opgeleid om fysiek les te geven.
Ze zijn gewend om de hele dag met een groep
kinderen aan de slag te zijn. Ze zijn geen ICT-er
en hebben er niet voor gekozen om les te geven
via een beeldscherm. Kortom: we zitten allemaal
in een lastige periode waar we SAMEN zo goed
mogelijk vorm en inhoud aan moeten geven!
Laten we vooral letten op de zaken die goed
verlopen! En samen zoeken naar oplossingen
voor mogelijke problemen. Laten we vooral
hoopvol naar de toekomst blijven kijken!
Aansluitend bij dit verhaal nog een paar
opmerkingen. Hierbij de vraag of u een PARRO
bericht wilt sturen als uw kind niet kan
deelnemen aan een chatmoment. Tevens de
vraag of u opmerkingen, vragen en/of feedback
over het online onderwijs telefonisch of per mail
wilt doorgeven. Daarnaast willen we nogmaals
onderstrepen dat Microsoft Teams alleen mag
worden ingezet ten behoeve van het onderwijs.
Indien kinderen dit op onjuiste wijze gebruiken,
wilt u dit dan aan ons doorgeven?

Helaas kan deze viering fysiek niet door gaan. Er wordt
momenteel gewerkt aan een filmpje zodat het hele
gezin op zondag 31 januari a.s. toch kan deelnemen
aan de jaarlijkse themadienst. U ontvangt op korte
termijn meer informatie

Schrift vol? Materialen nodig?
In de hal van onze school liggen alle materialen die uw
kind nodig heeft. Indien er behoefte is aan het een of
ander mag het gewoon worden opgehaald!

Fase 2 van de
schoolpleinaanpassingen.
Wat gaat het worden???

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich somber, wat kan ik doen?
Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van uw kind, kunt u
als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheid van GGD.
De jeugdgezondheid op school
U kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei en motoriek, maar
ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag en psychosociale ontwikkeling of mentale veerkracht. In
overleg met ouders en kinderen kunnen we verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een
huisarts/specialist.
Wat we belangrijk vinden, is dat wij er voor u zijn. U kunt met allerlei vragen rondom opgroeien van uw kind bij ons
terecht. Elk kind wordt een aantal keren door ons uitgenodigd, maar u kunt ook zelf bij onze jeugdverpleegkundige
binnenlopen tijdens een inloopspreekuur.
Bij calamiteiten op school kan de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen.

Wat doet de jeugdgezondheid schooljaar 2020-2021
- Inhaal van gezondheidsonderzoeken 2019-2020
Door de uitbraak van het coronavirus en het sluiten van de scholen per half maart 2019, hebben wij niet alle
gezondheidsonderzoeken kunnen uitvoeren. Wij onderzoeken momenteel welk alternatief we u en de kinderen
kunnen bieden.
- Logopedie: Onze logopedisten verzorgen voor de GGD de logopedie op vrijwel alle basisscholen in Noord- en
Oost-Gelderland.
- Gezondheidsonderzoek groep 1: De jeugdverpleegkundige ziet alle kinderen uit groep 1 voor een
gezondheidsonderzoek.
- Meten en wegen groep 6: De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6 tijdens de
gymles.
- Les Gezonde Leefstijl: De assistenten jeugdgezondheid geven in groep 7 een interactieve les over gezonde
leefstijl.
- Kinderrechten NU bovenbouw, afhankelijk van de voorkeur van de school. Dit is een kringgesprek waarin
kinderen op een positieve manier met elkaar bespreken wat zij nodig hebben om op te groeien en leren zij aan te
geven wanneer zij hierbij hulp nodig hebben.
- Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de DTP en de BMR-prik.
Meisjes van 12 jaar voor de HPV-vaccinatie.
- Inloopspreekuur: Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de
jeugdverpleegkundige binnen te lopen.
Meer informatie?
Kijk op onze website www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden.

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust contact met ons op! Wij
zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een email sturen naar: jgz@ggdnog.nl.

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Informatie over gezondheid en opvoeding: www.ggdnog.nl | www.opvoeden.nl
of download de app: https://www.groeigids.nl

