NIEUWSBRIEF

Speciale gebeurtenissen
de komende weken

08-03-2021: 10 minuten
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
19-03-2021: Nieuwsbrief 14
28-03-2021: Zomertijd

Terugblik-Vooruitblik

Contact/Informatie

In de afgelopen week zijn we gestart
met het afnemen van de cito toetsen
om goed in beeld te krijgen op welk
niveau onze leerlingen zitten.
Komende week voeren we 10
minuten gesprekken met alle ouders
(en leerlingen vanaf groep 3) om de
vorderingen te bespreken. Helaas
moeten deze gesprekken nog steeds
online plaatsvinden….

DOK 19

We hebben momenteel enkele
ouders/leerlingen die positief getest
zijn op corona. Gelukkig zijn dit er niet
heel erg veel. Het is wel vervelend
voor degene die besmet zijn geraakt.
Wij wensen hen een spoedig herstel
toe! We hopen dat er op korte termijn
meer zicht komt op versoepelingen
en dat iedereen stapje voor stapje
weer terug kan in het “oude ritme”. In
deze Nieuwsbrief schrijven en
tekenen onze leerlingen over het
coronavirus. Als volwassenen gaan
we er vanuit dat onze kinderen er
flexibel mee omgaan. Wij merken dat
ze toch meer bij stilstaan dan dat wij
denken! Aan de andere kant zien we
ook dat onze leerlingen ontzettend
veel geleerd hebben in deze
bijzondere periode! Wij wensen u veel
leesplezier toe!
Hartelijke groet namens het DOK 19
team,
Trudy van de Beek

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

01-04-2021: Paasviering in de
klas
02-04-2021 t/m 05-04-2021:
Paasweekend

BSO Kornuit
Joyce Willemsen
Telefoon: 06-82861212

Studiedagen
Alle leerlingen zijn donderdag
11 en vrijdag 12 maart vrij. Het
DOK 19 team zal tijdens deze
dagen aan de slag gaan met
het analyseren van de
afgenomen toetsen en het
maken van de groepsplannen.

Evaluatie thuisonderwijs
Bij de vorige Nieuwsbrief zat
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 9 maart a.s.
weer in wilt leveren bij de
leerkracht van uw kind. Nieuw
exemplaar nodig? Laat uw
kind hierom vragen bij de
leerkracht!

Afname AVI
Op korte termijn ontvangt u
van ons meer informatie over
het afnemen van AVI toetsen
en de wijze waarop wij
omgaan met leerlingen die
dyslexie hebben.

Ouderavond kanjertraining
Het DOK 19 team zal de
kanjertraining in december
2021 gaan volgen. Aansluitend
wordt er een ouderavond in
januari 2022 georganiseerd.

Leerlingen schrijven over corona en thuisonderwijs
Het thuiswerken ging best wel goed. Maar die
vergaderingen waren elke keer niet nodig. Want ik had
alleen rekenen niet af. Deze manier is handig maar
gewoon naar school gaan is de beste manier.
Corona is een ziekte. Sommige mensen kunnen er van
dood gaan, maar meestal gaan alleen oude mensen
dood want kinderen gaan niet zo snel dood. En voor de
kinderen is het maar een klein griepje!
Ik vond het wel fijn dat ik zo snel klaar was want je kon
op je eigen tempo werken en dan kan je eerder
voetballen ofzo. En dat is echt fijn want ik hou van
buitenspelen.
Ik voel me wel fijn op school omdat ik mijn vrienden en
vriendinnetjes ook kan zien en dan is het ook veel leuker
met hen. En dan kunnen we ook gewoon nog tekenen,
spelletjes spelen en dat vind ik heel erg leuk.
Ik vond het wel chill thuis werken want dan kon je lekker
rustig aan werken. Maar soms zat ik me ook te vervelen.

Alert social media
Het gebruik van social media heeft vele
voordelen. Leerlingen kunnen zichzelf snel voor
informatie voorzien en het heeft zeker ook een
sociale werking. In de afgelopen week hebben
wij ontdekt dat een aantal leerlingen de site
Omegle hebben bezocht. Dit is beslist geen
geschikte site voor kinderen. Hierbij het advies
om vooral met uw kind(eren) te blijven meekijken
en over het gebruik van social media gesprekken
te blijven voeren.

Verkeersouders gezocht
Het thuisonderwijs was spannend maar ook wel weer
grappig en raar want je zag elkaar op een scherm en
alles moest thuis. Soms moest je naar school om spullen
op te halen en dan zag je elkaar weer en dan kon je
elkaar weer even zien. Maar wel kort.
Ik vond het wel leuk maar ik wilde liever naar school
omdat ik me thuis niet kon concentreren. Mijn broertje
deed ook irritant. Maar thuis kreeg ik mijn werk wel
helemaal af. En toen ik ging video bellen gingen
sommige kinderen uit mijn groepje niet opnemen en
dat was ook irritant. En nu ben ik blij dat de scholen
weer open zijn en ik weer fijn kan werken en mijn
vriendinnen weer kan zien.

Voor onze school zijn we al enige tijd op zoek
naar twee verkeersouders. Aangezien we de
komende jaren in leerlingenaantal gaan groeien
en de toegang tot onze school veilig moet zijn, is
het prettig als we twee ouders hebben die ons
hierin willen ondersteunen.
Hieronder kunt u zien wat de taak ongeveer in
gaat houden:

•

•
•
•

•

Leuke en leerzame
verkeersactiviteiten voor de kinderen
helpen organiseren;
Meehelpen aan een veiligere
omgeving rond de school;
Bewustwording van verkeersregels en
verkeersveilig gedrag;
Stimuleren van lopen en fietsen, een
gezonde manier om op school en
thuis te komen;
Oefenen voor het praktische
verkeersexamen

Heeft u nog meer informatie nodig of u wilt
zich aanmelden? Stuurt u dan een mailtje
naar infodok19@stichtingvco.nl

