Ruurlo, 22 juni 2020
Beste ouders/verzorgers,
Laatste schooldag juf Meea
17 juli zal voor juf Meea haar laatste schooldag op de Kerst Zwartschool zijn. Zij mag
daarna gaan genieten van haar welverdiende pensioen. Op vrijdag 3 juli nemen we met
groep 5a en met het team op feestelijke wijze afscheid van haar. Dit alles wordt met een
klein gezelschap gevierd. Mocht u juf Meea willen verrassen met een persoonlijk,
schriftelijk bericht, dan kunt u dit op school door de brievenbus naast de voordeur doen.
Wij zorgen ervoor dat het op de dag van het afscheid aan juf Meea overhandigd wordt.
Toetsen
Om inzicht te krijgen in de vorderingen die de kinderen het afgelopen half jaar hebben
gemaakt, zullen er de komende weken een groot aantal toetsen afgenomen worden. Wij
krijgen dan een helder beeld van het niveau waarop uw kind (-eren) dit schooljaar afsluit(en)
en waar we de komende weken en het begin van het volgende schooljaar extra instructie op
moeten geven. Tussen 29 juni en 10 juli worden alle ouders/verzorgers door de leerkracht(en) van hun kind(-eren) gebeld en zult u op de hoogte gebracht worden van de voortgang van
uw kind(-eren).
Wilt u i.v.m. met de toetsen er voor zorgen dat uw kind op tijd naar bed gaat. Momenteel zien de leerkrachten nogal
eens vermoeide kinderen.
Rapporten
De rapporten zullen op maandag 13 juli (i.p.v. vrijdag 3 juli) aan de kinderen uitgereikt worden. Wij hebben er voor
gekozen om deze keer een uniek ‘Corona-rapport’ uit te geven, dat qua lay out en inhoud verschilt van ons reguliere
rapport.
Biebboeken
Mocht u nog leesboeken uit onze schoolbieb thuis hebben, dan vragen we u om deze zo
spoedig mogelijk mee te geven aan de leerlingen.
Corona
✓ We blijven benadrukken dat kinderen met verkoudheidsklachten en/of (lichte) griepsverschijnselen thuis moeten
blijven;
✓ Wilt u bij het brengen en ophalen van uw kind uit de groepen 1 en 2 niet te lang bij het hek blijven staan opdat
andere ouders hun kind ook veilig weg kunnen brengen / op kunnen halen. Bij voorbaat dank.
Verkeersexamen
Bij de kinderen van groep 7 van de Kerst Zwartschool is als enige school in de
gemeente Berkelland het theoretisch verkeersexamen afgenomen. Naast kennis
van verkeersborden moesten de leerlingen ook verkeersbegrippen en
verkeersafspraken onder de knie hebben. Wij zijn heel blij om te kunnen melden
dat ALLE leerlingen van groep 7 geslaagd zijn hiervoor. Allemaal van harte
gefeliciteerd!

Contact met school/leerkrachten
Indien u telefonisch contact wilt met één van de leerkrachten, verzoeken wij u om dit via ons algemene
schooltelefoonnummer te doen en niet via een privé nummer van de leerkracht. Ook bij een
ziekmelding is dit de bedoeling (niet per app).
GMR
Met ingang van het nieuwe schooljaar neemt juf Kim Hulshorst, als personeelslid, deel aan de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van stichting OPONOA. Van harte gefeliciteerd.
Momenteel is juf Jolanda Harkink nog GMR-lid, maar zij gaat met ingang van het nieuwe
schooljaar uit de GMR.
De Ouderraad zoekt een nieuw lid en een nieuwe voorzitter

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders en een leerkracht van school. We
vergaderen eens per maand.
Als OR houden wij ons onder andere bezig met het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Hierbij valt te denken aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de koningsspelen, het schoolreisje en de
avondvierdaagse.
We zoeken op dit moment nog een nieuw OR-lid. Daarnaast zoeken wij binnenkort ook een nieuwe
voorzitter.
Als je een bijdrage wilt leveren aan de OR -op welke manier dan ook-, meld je dan bij ons aan.
Dat kan door een mailtje te sturen aan Nicole te Plate: “nteplate@kerstzwartschool.nl”.
Meer informatie over de OR is te vinden op de website van onze school onder “menu”/”welkom”/”OR”.
namens de OR,
Mariëlle Hartman
Kookhulp

Welke enthousiaste vader, moeder, opa of oma wil het volgende schooljaar het
koken op zich nemen. Het zou fijn zijn als zich hier 1 of meerdere liefhebbers
voor aanmelden.
Het koken maakt onderdeel uit van de crea-middagen en vindt plaats op de
vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.05 uur voor de groepen 5 t/m 8.
Wilt u verdere info of zich opgeven neem dan contact op met juf Sanne
(sannekoier@kerstzwartschool.nl).
Wist u dat……………..
……………….. de musical van groep 8 op 14 juli (gr. 8A) en 15 juli (gr. 8B) voor familieleden via een livestream te
volgen zal zijn?
……………….. het afscheid van juf Willemien gepland staat voor vrijdag 10 juli?
…………….…. de leerlingen van groep 8 vandaag allemaal de despa CITO hebben gemaakt en hiervoor zijn geslaagd?
……………….. ze hier een certificaat voor hebben ontvangen?
………….……. de despa CITO een grappige vervanger is voor de CITO eindtoets?

Met vriendelijke groeten,
namens het team
Willemien van Uhm
Bijlagen: 2 documenten vanuit de Gemeente
Berkelland

DIGITALE VERLEIDINGEN
Omgaan met opgroeiende kinderen en met alle verleidingen die zij tegenkomen is niet eenvoudig. Denk alleen maar al aan de
digitale verleidingen waar vrijwel alle jongeren en hun opvoeders mee te maken hebben en die juist in deze corona tijd extra
lastig zijn. De hele dag voor de laptop, verzonken in de telefoon, hoe ga je als ouder hier nu mee om? Hoe kan je als ouders je
kind begeleiden naar gezond digitaal gedrag?
Enkele tips:
Planning maken
Maak gezamenlijk afspraken over dingen die gedaan moeten worden. Denk aan huiswerk, klusjes, vrije tijd en gezamenlijke
momenten. Dit zal helpen in het creëren van een balans.
Bedenk samen alternatieven
Het kan moeilijk zijn voor kinderen om zelf dingen te bedenken die anders zijn dan digitaal. Denk daarom met ze mee en draag
ook ideeën aan als ouder.
Geef zelf het goede voorbeeld
Belangrijk dat je als ouder laat zien dat het anders kan. Dat betekent dat je zelf ook niet de hele dag achter de computer zit of op
de telefoon.
Zorg voor een goede nachtrust
Voldoende slaap is belangrijk. Telefoon kan dat behoorlijk verstoren, dus spreek af geen telefoon mee naar bed.
Wat gaat wel goed?
Vergeet niet te kijken naar wat wel goed gaat en minstens zo belangrijk om die zaken ook naar je puber toe te benoemen.
En is het tijd voor een gezamenlijk moment? Dan is er zeker niets mis mee om ook eens samen met je kind te gamen.
In het volgende filmpje worden de tips nog eens genoemd:
https://www.youtube.com/watch?v=jINIAain2ZM

Mogelijk zijn deze tips niet wat je zoekt. Of misschien heb je deze tips al geprobeerd, maar werkt het niet voldoende. Als je
graag even met iemand wilt overleggen of specifieke vragen hebt, bel dan met Iris in de Buurt Achterhoek. We kunnen in één of
een paar gesprekken kijken naar wat passend is voor jullie situatie.
Margriet de Winkel
Armida Panka

T: 06 31641464
T: 06 31641482

E: m.winkel@iriszorg.nl of
E: a.panka@iriszorg.nl

Krijg je ons niet te pakken bel dan het algemene nummer van IrisZorg: 088 – 6061600 of mail naar preventie@iriszorg.nl en
vermeld dat het gaat om de Achterhoek.
Op onderstaande websites kun je ook meer informatie vinden over digitale verleidingen:
www.helderopvoeden.nl
www.gameninfo.nl
www.preventieplatformjeugd.nl
www.digitalawareness.nl
www.iriszorg.nl

Inloopavond over pleegouderschap en steungezinnen
op 1 juli in Borculo
Ook weekend- en vakantiepleegouders zijn hard nodig

Op woensdag 1 juli is er in het gemeentehuis een inloopavond over pleegzorg en steungezinnen. Denkt
u wel eens na over pleegzorg? Wilt u een kind tijdelijk of langere tijd een thuis bieden? Dan bent u van
harte welkom op deze avond.
Ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst. Dat is helaas niet vanzelfsprekend.
Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de week
of in de maand. Door uiteenlopende redenen. Gelukkig zijn er pleegouders, die -tijdelijk- bijspringen voor
kinderen die het moeilijk hebben.
Pleegouders zijn hard nodig
Ook in de Achterhoek. Voor kinderen van verschillende leeftijden en in verschillende vormen van pleegzorg. Ook
weekend- en vakantiepleegouders zijn hard nodig. Zo heeft het kind een fijne plek om te zijn en krijgen ouders
net die ondersteuning waardoor het thuis goed blijft gaan en kinderen thuis kunnen blijven wonen.

Woensdag 1 juli inloop van 20.00 uur tot 21.30 uur
Gemeentehuis, Marktstraat in Borculo
Deze inloopavond organiseert de gemeente samen met pleegzorgaanbieders Entrea Lindenhout, William
Schrikker Gezinsvormen en met InHuissteungezinnen. Dit is een project van Yunio waarbij overbelaste gezinnen
worden gekoppeld aan vrijwillige steungezinnen. Medewerkers van deze organisaties vertellen u op 1 juli graag
meer over de mogelijkheden van (tijdelijke) pleeg- en steunzorg.
Komt u ook? Aanmelden is nodig
•
•
•

Wilt u in gesprek met iemand die pleegouder is en vanuit eigen ervaring kan vertellen?
Heeft u vragen en wilt u in gesprek met een pleegzorgbegeleider?
Bent u benieuwd of InHuissteungezinnen iets voor u is?

Meld u dan aan. Stuur een e-mail naar: aanmelden@gemeenteberkelland.nl. Aanmelden is nodig om de
richtlijnen van het RIVM op te kunnen volgen.

