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Rapportgesprekken
Studiedag personeel (alle kinderen vrij)

COVID-19
Tot op heden gaat het de goede kant op wat betreft het aantal besmettingen ten aanzien van
het COVID-19 virus. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar we weten ook dat het zo weer de
andere kant op kan gaan. Daarom blijven we voorlopig al de maatregelen op school hanteren.
Geen ouders op het plein en kinderen brengen en halen bij de nooddeuren van het
hoofdgebouw of bij de toegangshekken van de schoolpleinen. De kinderen moeten regelmatig
hun handen wassen en tijdens de schooldag worden de klassen tussentijds schoongemaakt.
Wij blijven ook aan u als ouder vragen om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Tot nu toe
hebben wij geen leerling of leerkracht op onze school gehad die besmet is geweest met het
COVID-19 virus. Mocht dit onverhoopt wel gebeuren, dan zullen wij in nauw overleg met de
GGD bepalen wat op dat moment de juiste maatregelen zijn.
Studiedag
Maandag 19 oktober had het team een studiedag. De leerkrachten en onderwijsassistenten
van de groepen 1 t/m 3 zijn druk bezig geweest met het voorbereiden en organiseren van de
4x wijzer thema’s voor het komende jaar. De leerkrachten en onderwijsassistenten van de
groepen 4 t/m 8 hebben een online training gevolgd van ‘Snappet’. De leerlingen krijgen
dagelijks adaptief (onderwijs op maat) les via dit platform voor de vakken rekenen, spelling en
taal. Het grote verschil met het verleden is dat de leerlingen geen werk in werkboekjes meer
maken, maar digitaal werken op hun laptop. Op onze school wordt er al 3 jaar met Snappet
gewerkt maar, om zoveel mogelijk up to date te blijven is een regelmatige training van belang.
Verkeersveiligheid
Ten behoeve van de verkeersveiligheid rondom de school, zou het de doorstroom van het
verkeer en de verkeersveiligheid ten goede komen, wanneer de auto’s bij het verlaten van het
schoolterrein rechtsaf slaan. Auto’s die eigenlijk linksaf zouden willen, moeten dan dus via de
rotonde een rondje maken. Deze suggestie van ouders ondersteunen we graag. Het zou goed
zijn om daar in het vervolg rekening mee te houden.
Schooluniform
Er zijn weer voldoende schoolshirts in alle maten op voorraad bij Alfa & Omega.
Kinderboekenweek 9 t/m 13 november
Nog even en dan is het zover. De Kinderboekenweek 2020 gaat van start.
Dit jaar is het thema ‘En toen...’.
Maandag 9 november a.s. openen wij de Kinderboekenweek op school. Vanwege COVID-19,
uiteraard geen grote samenkomsten of vieringen. De opening van de Kinderboekenweek zal
dit jaar in de klassen zelf dansend plaatsvinden.

Uiteraard zullen we ook dit jaar weer dansen op het Kinderen voor Kinderen lied, passend bij
het thema. Mochten uw kinderen vast willen oefenen thuis? Hieronder de link.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=e1X1D48H8uM&feature=emb_logo
Op school besteden wij de komende dagen extra aandacht aan kinderboeken met het accent
op ‘geschiedenis’ e
 n ‘terug in de tijd’. Ook doen alle groepen mee aan een creatieve wedstrijd,
verzorgd door de Openbare Bibliotheek Bonaire, waarbij de focus zal liggen op ‘het Bonaire
van vroeger´ .
Voor de taalontwikkeling en leesbevordering is het in aanraking komen met boeken natuurlijk
erg belangrijk. Lezen is naast spannend, mooi en gezellig, ook nog eens leerzaam. We hopen
dat u thuis met de kinderen ook wat extra aandacht geeft aan lezen en het thema van dit jaar
‘En toen…’.
Heeft u nog leuke items om het thema in de klas te ondersteunen? Denk aan een oude
walkman, cassettebandje of andere voorwerpen passend binnen het thema? Wij kunnen deze
goed gebruiken in de klas of voor het maken van een tentoonstelling in de aula. Heeft u iets
dat wij mogen lenen? Graag! Vergeet u niet om het item te voorzien van een sticker met uw
naam? Na afloop van de Kinderboekenweek krijgt u de uitgeleende items uiteraard weer
terug.
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Gerald Kolenbrander
directeur bs De Pelikaan

