NIEUWSBRIEF

Speciale gebeurtenissen
de komende weken

22-02-2021: Voorjaarsvakantie
t/m 28 februari 2022
01-03-2021: afname citotoetsen
t/m 10-03-2021
05-03-2021: Rapport 1
08-03-2021: 10 minuten
Wat hebben we
genóten van de
sneeuw en het
ijs!

Terugblik-Vooruitblik

Contact/Informatie

In de afgelopen week hebben we
veel leerstof herhaald, delen van
methode toetsen aangeboden
maar vooral ook genoten van de
prachtige natuur om ons heen! Er
is volop in de sneeuw gespeeld, er
zijn bunkers gebouwd en we
hebben met een vuilniszak
gegleden. Heerlijk om op deze
wijze lekker buiten te zijn!

DOK 19

Volgende week hebben we
voorjaarsvakantie. Even lekker
bijkomen en wat andere
activiteiten ondernemen. De
weersverwachtingen zijn
veelbelovend. Een beetje zon kan
iedereen goed gebruiken!
Namens het DOK 19 team wens ik
u een hele fijne voorjaarsvakantie
toe!
Trudy van de Beek

Bunker
bouwen

Flevoweg 73
3841 KK Harderwijk
Telefoon: 0341416622
infodok19@stichtingvco.nl
www cbsdok19.nl
Peuterspeelzaal Doerak
Telefoon: 06- 82418286

gesprekken week
11-03-2021: Studiedag. Alle
leerlingen zijn vrij
12-03-2021: Studiedag. Alle
leerlingen vrij
15-03-2021: Week van de lente
kriebels

BSO Kornuit
Joyce Willemsen
Telefoon: 06-82861212

Studiedagen
Het was de bedoeling dat het
DOK 19 team op 11 en 12
maart a.s. de Kanjertraining
ging volgen. Helaas kan dit
niet doorgaan omdat we als
groep niet bij elkaar mogen
komen. We hebben besloten
om beide studiedagen te
besteden aan het analyseren
van de cito toetsen en het
maken van nieuwe
groepsplannen. We zijn bezig
om ons klassenmanagement
te verbeteren en aan te
passen aan de verschillende
niveaus binnen de groepen.
We hopen op deze manier
iedere leerling de begeleiding
te kunnen bieden die hij/zij
nodig heeft. Alle leerlingen zijn
op 11 en 12 maart vrij.

We zijn blij met het gekregen
playmobil!

Stichting Leergeld Harderwijk
Ik wil mij graag even aan u voorstellen.
Ik ben Hetty Schouten en sinds september 2020 coördinator
van Stichting Leergeld in Harderwijk.
Zeker in deze tijd, met veel veranderingen door Corona, zien
wij om ons heen gezinnen in de problemen raken. Geen of
weinig inkomen, schulden, de eindjes niet aan elkaar kunnen
knopen, noem het maar op.
En direct heeft dit gevolgen voor de kinderen, hoe moeten ze
thuis school volgen als er geen laptop is, hoe komen ze bij
hun vriendjes als er geen fiets is of een fiets die kapot is of
veel te klein. Sporten is vaak onbetaalbaar, laat staan de
kleding die er voor nodig is. En zo kan ik nog wel even
doorgaan. En wat het meest zorgelijk is, is de verborgen
armoede, de schaamte die er heerst.
Maar lieve ouders, weet dat u uw kind hiermee niet helpt.
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat een kind mee kan
doen, mee mag doen. De zorgen van de ouders niet altijd
direct voor het kind gevolgen hebben. Wellicht kunnen wij
iets voor u betekenen. Soms doen we een inkomenstoets,
maar als u in de schuldhulpverlening, bewindvoering,
bijstand, WIA enz. zit, of bij de voedselbank loopt en u van 1
van deze instanties recent bewijs kunt overhandigen, dan
gaan wij zeker voor uw kind aan de slag. Een intermediair
neemt contact met u op, corona proof en gaat samen met u
kijken wat we kunnen betekenen.
Schroom niet, echt, stuur een mail
naar h.schouten@leergeldrandmeren.nl en ik help u samen
met mijn collega's, allen vrijwilligers, verder.
Voor meer informatie, kijk op de website van Stichting
Leergeld Randmeren.
Lezen is en blijft het belangrijkste vak!
Op deze site vindt u voorjaars-vakantie-leestips voor
kinderen van groep 1 t/m 8. Het blijft belangrijk om veel
te lezen en te genieten van verhalen in boeken. Voor
meer informatie kijk op:
https://www.deboekverkoopers.nl/nl/Voorjaarsvakantie
leestips-jong-en-oud

Conditietest op het plein…

Gymnastiek
Na de voorjaarsvakantie hopen we de
gymlessen weer in de Sypel te kunnen gaan
geven. Wilt u uw kind op de vrijdag gymkleding
meegeven?

Oortjes
Aangezien onze leerlingen de leerstof zowel
schriftelijk als digitaal verwerken, heeft iedere
leerling vanaf groep 3 oortjes nodig. Nog niet
iedereen is hiervan voorzien. Hierbij de vraag of u
ervoor wilt zorgen dat uw kind na de
voorjaarsvakantie in het bezit is van passende
oortjes/koptelefoon.

Evaluatie thuisonderwijs
Bij deze Nieuwsbrief zit een kort
evaluatieformulier m.b.t. het gegeven
thuisonderwijs van de periode 4 januari t/m 8
februari. Hierbij de vraag of u het formulier wilt
invullen en voor vrijdag 5 maart a.s. weer in wilt
leveren bij de leerkracht van uw kind. Met uw
feedback kunnen we ons (digitale) onderwijs
nog beter maken!

Rapporten
Uw kind krijgt op 5 maart a.s. een rapport van de
periode vanaf de zomervakantie tot de
Kerstvakantie. Hierin worden de citotoetsen niet
vermeld. We gebruiken deze toetsen om de
ontwikkeling die uw kind heeft doorgemaakt vast
te stellen. Daarnaast vult iedere leerling een
eigen thuiswerkrapport in.

10 minuten gesprekken
Vanaf maandag 8 maart a.s. zullen de 10
minuten gesprekken worden georganiseerd. Alle
leerkrachten zetten hiervoor een agenda in
PARRO open. U kunt vanaf vrijdagmiddag 19
februari a.s. zelf uw afspraak in plannen. De 10
minuten gesprekken worden online gevoerd en
het is de bedoeling dat alle leerlingen vanaf
groep 3 bij het gesprek aanwezig zijn. Aangezien
nog niet alle cito toetsen voor de 10 minuten
gesprekken zijn afgenomen, is het mogelijk dat
wij nog niet op alle gebieden de ontwikkeling
van uw kind in kaart hebben gebracht. Wij zullen
ervoor zorgen dat u in de weken daarna op de
hoogte wordt gesteld!

