‘Een

warm nest geeft kinderen vleugels.’

Jaargang 29, november 2020
post@pcbdevlucht.nl tel:033-2982204

Vooraf:
Als de klok eenmaal een uur naar achteren gezet wordt, begint de herfst volop. En dan al die
bladeren…..Het plein is inmiddels drie keer geblazen en geveegd, maar er is niet tegenop te
vegen. Zelfs Snel-Herstel van de gemeente is al langs geweest. Het is daarnaast ook een
gezellige periode.
In deze Vluchtpost vindt u meer informatie over onze identiteit, corona en de
schoolontwikkeling.
Het is belangrijk dat we elkaar in deze periode weten te vinden. Heeft u een vraag, een
opmerking of wilt u eens met de leerkracht van gedachten wisselen, schroom niet en neem
contact op met de school. Het is belangrijk dat we elkaar weten te vinden. Op 16 november
zijn de officiële tien-minuten-gesprekken. Via PARRO wordt u uitgenodigd.
De agenda:
● woensdag 4 november: Dankdag
● maandag 16 november: start verplichte gesprekken groep 8
● maandag 16 november: vrijwillige oudergesprekken (of op uitnodiging)
● woensdag 18 november: leerlingen vrij, studiedag schoolvereniging (zie kalender)
● maandag 23 november: start projectweek
U heeft de kalender gekregen in de eerste schoolweek. Kwijt? Er zijn voldoende
reserve-boekjes.
Onze identiteit:
Tijdens de Bijbelverhalen wordt er verteld rond het thema ‘Wijs me de weg’. Het volk Israël is
op weg naar het Beloofde Land en ze komen onderweg allerlei uitdagingen tegen. De
verhalen over o.a. de tabernakel, Jericho, Bileam en Rachab worden in de klas verteld.
De verhalen spelen zich af in een andere tijd en in een andere wereld, maar tegelijk zijn ze
ook actueel. Als de verkenners het Beloofde Land gezien hebben, zijn ze enthousiast, maar
ook onzeker. Herkennen de kinderen dat van zichzelf? Of, help jij anderen zoals Rachab in
Jericho werd geholpen? Wijs me de weg, aan wie zou jij die vraag kunnen stellen? De
liedjes, gesprekken en gebeden zijn ook aan dit thema gekoppeld.

Tijdens de Dankdag is de Genadebank aanwezig. Zij houden een presentatie en we zingen
en bidden over dankbaarheid. Ze krijgen van de school een gift en natuurlijk de
meegebrachte spullen.
In november wordt in de hogere groepen Ps. 89:1 geoefend (OB en NB).
Corona-update
Op school wordt er geregeld een collega getest en ook menig ouder wil graag duidelijkheid.
Tot dusver hebben we één positief geteste collega. Binnen school proberen we ons goed
aan de regels te houden. Er zijn een aantal kinderen die thuisonderwijs krijgen. Hun ouders
zijn positief getest en de kinderen zijn dan ook niet op school. Ook bij koorts en
benauwdheid van een huisgenoot blijft iedereen thuis. Dat geldt ook voor de leerkracht. Tot
dusver hebben we één groep vrij gegeven, dus dat valt nog reuze mee. Intern is er veel op
te lossen, maar dat gaat weer ten koste van extra ondersteuning aan individuele kinderen.
Een pittig dilemma. Zorgt u in ieder geval voor noodopvang, zo doet iedereen ontzettend zijn
best!
Schoolontwikkeling
De school heeft een aantal speerpunten, u heeft de kwaliteitsbrief kunnen lezen. Eentje
daarvan is het automatiseren van het hoofdrekenen (+,-,: en x). Per groep zijn daar eisen
aan gesteld. Kinderen moeten in principe binnen 3 á 5 seconden het antwoord kunnen
geven op een som als 7x6=. Waarom is dat zo belangrijk? Als kinderen goed kunnen
hoofdrekenen, dan zijn ze beter in staat om moeilijke sommen te maken.
Voorbeeld: In de bovenbouw van De Vlucht maken de leerkrachten 7 groepjes van 6
kinderen. De helft van deze kinderen heeft zijn fiets nodig voor de excursie. Hoeveel
leerlingen hebben geen fiets nodig? B
 ij zo’n som is het handig dat je in ieder geval niet hoeft
na te denken over 7 x 6. Je hebt dan meer rekengeheugen over voor het vervolg van deze
complexe som.
Thuis kunt u de tafels oefenen en de hoofdrekensommen tot 100. Op school oefenen we
minimaal drie keer per week 10 minuten. Met uw kleuter kunt u bv. oefenen met tellen.
Gebruik dan bv. ook eens de lepels uit de bestek-la o.i.d. Ideeën genoeg. Het is leuk,
gezellig en leerzaam.
De rekendoelen vindt u ook terug in de nieuwsbrief van uw kind.
Tenslotte
●

●

●

Deze maand komt ook de goedheiligman weer in het land. Ook komt de Sint ons
verrassen met een bezoek, vergezeld van de roetveegpiet. Medio november
ontvangt u meer informatie.
De speculaasactie verloopt naar wens. Maandag 16 november is de laatste dag dat
het geld kan worden ingeleverd. Daarna gaan we aan de slag met een mooi
speeltoestel. En dat is een dure aangelegenheid.
In de volgende Vluchtpost schrijven we over de ouder-enquête.

Vriendelijke groet, ook namens het team, Dick Lanenga

