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In deze medeklinker

Vanuit de directie
Met respect voor iedereen (kinderen, ouders en leerkrachten) kijk ik terug op de afgelopen periode van voorjaarsvakantie tot meivakantie.
We zijn bijna dagelijks wel geconfronteerd met besmettingen die soms ook resulteerden in quarantaine voor hele groepen.
Ondanks dit alles hebben we, mede door het online onderwijs waar we al bijna onze
hand niet mee voor omdraaien het onderwijs door kunnen zetten. Een meer dan gemeend compliment!!
Natuurlijk is dat voor u als ouder een hele organisatie als uw kind ineens in quarantaine moet. Daar zijn we ons echt en oprecht van bewust.
Ook voor de school is het iedere keer weer een hele organisatie. Het begint al met
veel en regelmatige contacten met de GGD (ook in weekend en vakanties). Daarna de
communicatie naar de leerkracht en ouders. Dan begint voor de leerkrachten het online gebeuren. Veelal deels met kinderen online maar ook kinderen die gewoon in de
klas zitten. Dit is voor leerkrachten echt een behoorlijke extra druk.
Ondanks dit alles, voor iedereen, gaan we met elkaar toch “gewoon” vrolijk door.

 Vanuit de directie
 Vanuit de MR/ schooltijden
 Tevredenheidspeiling
 Schooltijden resterende weken
 Sociale veiligheid
 Lezing opgroeien met autism
 Bewegen in coronatijd
 Bijdrage gr 2D,3A,B en 4A,B.

We hopen dat de komende twee weken voor een ieder dat gaat brengen wat die er
van verwacht.
Rust, mooi weer en gewoon genieten van een paar weken vrij van druk en stress.
Dat mogen we in de dagen die gaan komen ook zeker extra genieten.
Een heel goede vakantie toegewenst!

Vanuit de MR
Beste ouders,
Eind maart 2021 hebben jullie de definitieve enquête voor het aanpassen van de schooltijden
ontvangen.
70% van alle ouders heeft de enquête ingevuld,
dank daarvoor.
Hiervan hebben 17 ouders voor het huidige rooster en 222 ouders voor het continurooster gekozen.
Dit houdt in dat 92% van de ouders voor een
wijziging van de huidige schooltijden is.
Vanaf volgend schooljaar zal dit continurooster ingaan.
Dit betekent dat de lestijden van 08:30 uur tot 14:30 uur worden, met uitzondering van
woensdag (08:30 uur tot 12:30 uur).
Met vriendelijke groet,
Ouders MR
Heeft u iets te melden of een vraag, mail ons;
mr.opleidingsschool@prohles.nl
Zie verderop in deze medeklinker voor informatie over de resterende weken van het
huidige schooljaar.

 3-16 mei : meivakantie
 17-28 mei: projectweken
“kriebels in je buik”
 24 mei: tweede Pinksterdag
(iedereen vrij)
 28 mei: medeklinker mei
Met daarin meer informatie
over de planning voor volgend schooljaar
(studiedagen ed)

Verjaardagen mei

Tevredenheidpeiling

2 Charlie Meijvogel 7B
3 Doris de Jong 2E
3 Gijs de Vreugd 8B
Isabelle van den Oever 5B
6 Gerben Ouwehand 7A
7 Lucas Harteveld 8B
8 Fyenna Sloos 4A
9 Julian van Duijn 5B
9 Saar Mieremet 1C
11 Geert van Duijn 8B
11 Roseline Hazenoot 4A
12 Sil Guijt 7A
12 Ruben van der Plas 4A
13 Marijn Haasnoot 7A
14 Anouk Burgering 8A
14 Tom Burgering 8A
14 Finn Rijsdam 6B
14 Tom van der Tuijn 2E
15 Rayen Sloos 6B
16 Boris Kuijt 4A
19 Noor de Mooij 5A
20 Lizzy van den Berg 4A
21 Tijn Hoek 8A
23 Lisa Schaap 8B
23 Féline Star 5A
24 Daimen van der Vijver 8A
25 Sid Haasnoot 3B
26 Luc Ouwehand 5A
27 Florine Guijt 3B
27 Julia Kuijt 7B
29 Charlotte van de Griek 6A
29 Rico van der Luijt 3B
30 Lois van Duijn 1A

Vanuit Prohles is besloten de tevredenheidspeilingen nog “open” te houden tot eind
mei. Gelukkig hebben aardig wat ouders (151) van de COS de enquête ingevuld.
We hebben daarmee het minimale aantal behaald. Om een goede betrouwbaarheid te
hebben is het belangrijk dat er nog veel meer reacties komen. Daarvoor moeten minimaal 170 ouders de enquête hebben ingevuld.
Wij zien natuurlijk het liefst dat alle ouders (301) de enquête invullen !!!!
Daarom het verzoek om, als u dit nog niet gedaan heeft, toch echt de enquête in te
vullen.
Het duurt niet lang maar u kunt met uw reactie wel laten weten wat voor u belangrijk is.
Daar kunnen we dan met elkaar weer aan gaan werken.
Onderstaande link kunt u kopieren en in de zoekbalk plaatsen. U komt dan direct bij
de enquete.
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/ZFPWRGS
Nog makkelijker is om op uw telefoon het parro bericht terug te zoeken van 3 maart.
Dan kunt u de link meteen aanklikken en de vragenlijst invullen.
Alvast hartelijk dank voor de moeite.

Schooltijden resterende schoolweken
In januari zijn we gestart met de lockdown. Toen we uiteindelijk weer naar school
mochten komen was er de verplichting om een continurooster met gespreide begin/
eindtijden en gespreide pauzetijden voor de groepen.
Vanuit Prohles blijft de verplichting van gespreide tijden en pauzes ook na de meivakantie gelden. Met de MR besproken hoe we de weken tot de zomervakantie gaan
invullen. Voor de “rust” en het toewerken naar de nieuwe schooltijden zullen we het
huidige (corona)rooster laten doorgaan.
De begin/eindtijden blijven vooralsnog ook nog gespreid. De groepen 1,3,5,7 en 8
starten (in de klas) om 08.30 uur en zijn om 14.30 uur vrij.
De groepen 2,4,6 verwachten we om 08.45 uur in de klas en komen om 14.45 naar
buiten.
Het enige dat gaat veranderen heeft te maken met de BSO. Die mogen nu weer alle
kinderen opvangen. Vanaf januari hebben we onze oude schooltijden aangehouden
voor het ophalen van de (nood) BSO maar na de meivakantie zal die tijd worden vervroegd naar 14.30 uur. We hebben dit met de MR ook besproken, er is contact geweest met de BSO (KOK) en vanaf 17 mei zal KOK de kinderen dus eerder komen
ophalen. Voor de kinderen erg fijn want die zitten nu een uur in de klas terwijl de juf
met andere dingen bezig is en dat is natuurlijk helemaal niet leuk.
Ouders van kinderen die gebruik maken van de BSO (KOK) zijn benaderd door school
en zullen vanuit KOK een nieuw contract krijgen.
Voor de duidelijkheid: de tussenschoolse opvang blijft dus vanaf nu ook kosteloos voor
ouders van de COS aangeboden.

Sociale veiligheid

Loet van der Vijver 1B
Noa Rasenberg, 1B
Ilse van Rijn, 1A
Boaz den Heijer 1A

 Vrijdag 2 juli 2020 : 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.

Later dan de andere scholen van Prohles heeft nu ook de COS de vervolgstap rondom
sociale veiligheid gemaakt. Andere scholen hebben al het veiligheidsvignet kunnen aanvragen. Wij zullen dat in december 2021 doen.
Op de COS gaan we nu eerst beginnen met een proefperiode lessen geven uit de methode “Kriebels in je buik” rondom relaties en seksualiteit. Deze lessen sluiten deels ook
aan bij de lessen vanuit KiVa. Het doel is om uiteindelijk per maand 3 KiVa lessen te
geven en 1 les “kriebels in je buik”.
Kortgeleden heeft het team zich geschoold in dit thema en de methode. U heeft afgelopen maandag de mogelijk gekregen om u te laten informeren over het onderwerp via de
webinar van de GGD.
Wij kunnen ook altijd bij de GGD terecht met onze vragen rondom bepaalde ontwikkelingen rondom relaties en seksualiteit.
Relationele en seksuele vorming sluit aan bij kerndoelen 34, 37 en 38 voor het basisonderwijs.
Vanaf eind 2012 is kerndoel 38 aangepast en maken seksualiteit en seksuele diversiteit
expliciet onderdeel uit van het kerndoel.
Scholen zijn verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit,
wat goed te koppelen is aan de kerndoelen 34 (de leerlingen leren zorg te dragen voor
de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen ) en 37 (de leerlingen
leren zichzelf te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen), op het terrein van mens en samenleving en natuur en techniek.
Kerndoel 38 (de leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te
gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele
diversiteit), laten wij natuurlijk aansluiten bij onze christelijke identiteit.
De online lessen ‘Kriebels in je buik’ vormen samen een doorlopende leerlijn voor groep
1 t/m 8.
Het lespakket is opgebouwd aan de hand van vier thema’s, waar op leeftijdsadequate
manier invulling aan wordt gegeven. De volgende thema’s worden aangeboden, passend
bij de groep en wat er speelt:
I. Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
II. Voortplanting en gezinsvorming
III. Sociale en emotionele ontwikkeling
IV. Seksuele weerbaarheid
De groepen 8 hebben enige tijd geleden al een les seksualiteit gegeven en hebben daarbij ook al gebruik gemaakt van de methode. Goed om te horen dat de leerkrachten goede ervaringen daarmee hebben opgedaan. Volgend schooljaar wordt het team nog geschoold in grensoverschijdend gedrag waarbij ook de meldcode wordt meegenomen.
We zijn dus volop in ontwikkeling.
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Bewegen in coronatijd
voor en met basisschoolkinderen

Bewegen zorgt voor
krachtige botten en sterke
spieren, de spijsvertering
werkt beter en je kind
blijft beter op gewicht.
Voldoende bewegen in
deze coronatijd kan extra
lastig zijn.

Bewegen is gezond!





Laat je kind minstens een uur per dag bewegen.
Fiets samen met je kind naar school.
Daag je kind uit voor een wedstrijdje hardlopen.
In de huidige coronatijd bieden sportverenigingen
activiteiten aan, ook voor niet-leden. Informeer
hiernaar bij verenigingen in je buurt.

Meer informatie en tips over buitenspelen tijdens de
coronacrisis? klik hier.

Meer informatie over gezond opgroeien:
Kijk op www.cjgkatwijk.nl
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Een foto-impressie van de koningsspelen in groep 2D
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Even meegenieten van de Koningsspelen van
Groep 3A!

Christelijke Opleidingsschool

Koningsspelen
Groep 3B
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Koningsdag 2021
Anders dan anders, maar wel
heel gezellig en zonnig!

Meester Michael loopt stage
in groep 4a tot de zomervakantie!
Dat vinden wij erg leuk en
leerzaam!
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Koningsspelen in quarantaine!
Groep 4b had het liever anders
gehad, maar ze maakten er een
feestje van!

FEEST!
Ook in
Teams...

SPEKHAPPEN!
WC-ROLLEN CHALLENGE

LEKKER ETEN!
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Kijk eens hoe chill en stoer ze
zijn?!
Bedankt alle ouders en broertjes/zusjes voor het helpen en
meedoen!
ORANJE BOVEN
ORANJE BOVEN!
LEVE DE KONING!

BINGO!

Zoals de koning
zei:
Koningspelen
om nooit te vergeten EN om
nooit te herhalen!

