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november

Christelijke Opleidingsschool

Beste ouders/verzorgers,
Helaas zijn we geconfronteerd met de uitval juf Jolanda uit gr 6A. Gelukkig geen corona,
maar daarmee niet minder vervelend. We wensen juf Jolanda vanaf hier een spoedig herstel.
We merken dan meteen dat er echt een lerarentekort is. Gelukkig hebben we het nog iedere week op kunnen lossen.
Continurooster
U heeft deze week, via de Parro, een informatiebrief vanuit de MR gekregen met daarbij
een vragenlijst (link in de brief). Wilt u dit zo spoedig mogelijk invullen?
Vanaf 18 nov. wil de MR graag verder met de verkregen informatie zodat zij een keus
kunnen maken om de officiële enquête uit te doen.
Trots dat er al veel ouders dit hebben gedaan!
Ook het team buigt zich over wat het voor hun arbeids/rusttijden gaat betekenen en waar
hun voorkeur naar uitgaat.
Nieuwbouw:
U heeft massaal gereageerd op de oproep om een mail te sturen n aar de Gemeente
Katwijk betreffende nieuwbouw.
Heel veel dank daarvoor!
Het heeft in ieder geval stof tot nadenken gegeven.
Ondertussen is er contact geweest tussen de MR en Prohles en ligt er een vervolg van de
“mail” actie in de week.
U hoort hier spoedig over.
We vragen u daar ook weer massaal aan mee te doen.

In deze medeklinker
 Vanuit directie:
Continurooster
Nieuwbouw vervolgactie

Afspraken (herhaling)
 Brief Sint (Prohles,
herhaling)
 Traktaties Coronatijd
 Thuisonderwijs
 Bijdrage groepen 5A, 5B, 5C,
6A en 6B
 Bijdrage voor thuis werken
met teams

Afspraken (herhaling)
Om de rust voor en na schooltijd binnen school te behouden hebben we voor zowel de
Parklaan als het Abeelplein de regels wat aangescherpt:



Als het hek open is kan het kind het schoolplein op.



De pleinwacht houdt toezicht, maar dat is pas vanaf 08.30 uur.



Kinderen alleen op de fiets als ze verder weg wonen.

 1 dec: MR



Fiets wegzetten in de stalling en dan achterlangs naar het schoolplein (Abeelplein:
dus niet meer door de school)

 3 dec: medeklinker
december



Kinderen die op de fiets naar het Abeelplein komen, gaan lopend naar de overblijf (en
laten hun fiets dus tussen de middag in de fietsenstalling staan).



De deuren blijven dicht voor en na schooltijd. (kinderen gaan dus niet voor schooltijd
de school in)

Voor de overblijf is het niet te doen als kinderen, die niet op de overblijf zitten, al om 13
uur ook het schoolplein opkomen. Het wordt dan echt te druk en te onoverzichtelijk.

Kinderen die thuis gaan eten zijn vanaf 13.15 uur weer welkom op het
schoolplein!!

 26 nov: GMR

Afspraken rondom Sinterklaasviering
Voor de zekerheid, omdat het al enige tijd geleden is, de brief vanuit Prohles over afspraken met
betrekking tot de Sintviering.
We hopen natuurlijk dat Sint en Pieten zaterdag a.s. goed aankomen in deze coronatijd en ook de
weg naar de COS weten te vinden!!!

Verjaardagen november

14 Anna Haasnoot 8A
15 Jolet Janssen 3B
16 Denise van der Plas 5C
17 Siegfried Bras 7B
17 Aaron van Duijn 1C
17 Féve van Rijn 2E
19 Rijk van Beelen 2E
20 Evi Ouwehand 3A
21 Suzie Star 1C
22 Rozemarijn Ravensbergen 6B
22 Bram de Reus 3B
24 Mik Haasnoot 8A
24 Steijn Zweistra 5B
25 Thijs van Dijk 2E
25 Floor Feelders 6B
25 Mika Ouwehand 1C
25 Marit Plug 4B
26 Tijmen Wensveen 3A
27 Bing de Groot 7B
27 Marie Potters 3B
28 Novi Zandbergen 1C
29 Elise van der Bent 3A
30 Naomy Jonker 5C
30 Mees Kuyt 8A
30 Lauren Star 3A

Verjaardagen december

3 Giovanni Lelie 6A
3 Sifra van der Plas 5A

Thuisonderwijs
Dit gaat over afwezigheid van een leerling omdat er getest moet worden of omdat de leerling in quarantaine moet.
Door alle maatregelen gaat er heel wat onderwijstijd verloren.
De school heeft inspanningsverplichting om dit zoveel mogelijk te voorkomen.
Daarnaast is het voor de kinderen belangrijk om, tijdens de soms wel 18 dagen
quarantaine, betrokken te blijven bij de klas en klasgenootjes.
Leerling zit thuis (Corona of quarantaine)
Actie Ouders:
· Ouders melden kind afwezig via Parro bij de leerkracht. (Niet ziek, maar mag
niet naar school vanwege corona)
Groep 1 en 2: Deze leerlingen kunnen met bepaalde activiteiten mee doen
via teams.
Actie Leerkracht:
- melden via parro wanneer ouders in kunnen loggen.
(Eventueel) materiaal voor werkjes langs (laten) brengen
Groep 3 t/m 8: We laten deze kinderen (gedeeltelijk) online met de klas
mee doen en verwerkingsstof maken. Evt. materialen kunnen in een tas langs
worden gebracht.
Actie leerkracht/kind/ouders:








Leerkracht meldt via Parro op welke momenten het kind klassikale instructie
online volgt.
Leerkracht geeft ook aan welke verwerkingsstof er (digitaal) gemaakt wordt.
leerkracht opent teams, zet webcam aan, en kan nu scherm delen
Leerling/ouder logt thuis in.
Kinderen volgen de instructie via Teams
Kinderen maken verwerkingsstof/oefenstof online (via Gynzy )
Alle kinderen kunnen gebruik maken van Gynzy.
U krijgt, bij deze Medeklinker een stappenplan meegestuurd om in te kunnen loggen in teams.

Op de grens van licht en duister
tussen zorgen en verdriet
kwam Hij zonder glans en luister
met een ster in het verschiet.
Troost en liefde van de Vader
kwamen tot ons in een kind
en geen mens staat ons ooit nader
dan de Zoon door God bemind.
Steeds weer tussen licht en duister
horen mensen, groot en klein
door de wind het zacht gefluister:
‘Ook voor jou zal Ik er zijn.’
(Miep van Rooijen)

Gescheiden afval
De COS probeert zo veel mogelijk het afval te scheiden.
We sparen op die manier voor een bijdrage aan de schoolkas vanuit de Gemeente Katwijk.
We hebben nu al 150 euro gespaard!. We gaan door, en hopen snel een mooi
bedrag te hebben waarmee we iets extra’s voor de kinderen/school kunnen
aanschaffen.
Heeft/kent u nog kinderen die
u op de COS wilt inschrijven???
Maak een afspraak voor een
kennismakingsgesprek en/of
een inschrijfformulier.
Dan kunnen wij een plek
voor uw kind “reserveren”.

€ 150/ nov 2020

Trakteren in Corona tijd.
Graag vragen we uw aandacht voor traktaties van jarige kinderen.
We zien de mooiste dingen voorbijkomen maar ……………...
vanwege corona moeten traktaties wel aan een paar regels voldoen.
Er mogen alleen voorverpakte traktaties uitgedeeld worden.
Dus geen etenswaren waar je als ouder met je handen aan gezeten hebt.
Maar óók daar kun je nog steeds iets leuks van maken.
Een aantal coronaproof traktatie ideeën ; allemaal geschikt, simpel om te maken
én super leuk om uit te delen.

 Privacyinstellingen parro
instellen
 Vrijdag 2 juli 2021: extra
studiedag team!!! (Alle
kinderen zijn dan vrij)
 Graag vragen wij uw aandacht
om ook buiten het plein (bij
wegbrengen/ ophalen van de
kinderen) de 1,5 m te
respecteren.
 Info over de Sint en Kerst
vieringen volgen later

Voor ideeën : check internet
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om
“gewoon” verpakt snoep uit te laten delen.
Het hoeven geen kunstwerkjes te zijn.

