20 januari 2021 - extra editie

Afstandsonderwijs | school & thuis
Natuurlijk waren wij net als de meesten van u teleurgesteld dat besloten is de scholen ook ná deze week nog
dicht te houden tot een nader te bepalen datum (8 februari?). Tegelijkertijd begrijpen we ook dat deze keus
onvermijdelijk is. Ter bescherming van ons allemaal. Vandaag tijdens onze studiedag hebben we elkaar als team
uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken. We hebben onze ervaringen gedeeld. We hoorden ook dat
veel ouders enorm positief betrokken zijn bij hun kind! We merken dat het thuisonderwijs in veel gevallen erg
goed verloopt. Dit stemt ons dankbaar. En natuurlijk vraagt dit alles veel van u en van ons. Het is een heel
georganiseer en gedoe. En niet alle kinderen staan altijd in de leermodus of blijven even gemotiveerd.
Als team hebben we vandaag uitgesproken dat we de druk op presteren bij onszelf en bij de kinderen niet
nodeloos op willen voeren. Wij brengen graag een nuance aan bij de maatschappelijke zorg over ‘een toename
van leerachterstanden’. We doen wat we doen kunnen. U thuis en wij op school. Mooier kunnen we het niet
maken. En als het allemaal even niet lukt, dan vallen we daar niet over. Wél hebben wij uitgesproken zéker
gedurende deze tijd elkaar tot hulp en steun te willen zijn. Als er een hulpvraag is, moet deze uiteraard ook wel
gesteld worden. Want het er bij laten zitten, is geen optie. Mocht u thuis problemen ervaren, dan staat er hulp
voor u klaar. Verderop in deze brief vindt u een opsomming.

Noodopvang | cruciaal beroep & kwetsbare kinderen
Ook voor de komende weken zullen we zolang als nodig noodopvang organiseren voor kinderen van ouders die
een cruciaal beroep hebben en om die reden niet bij hun kinderen thuis kunnen zijn. Op veel scholen loopt de
noodopvang inmiddels over. Bij ons is het tot nu toe nog te organiseren. Met dank aan ouders die zelf oppas
hebben kunnen organiseren. We hopen dat -nu de sluiting langer duurt- we de noodopvang blijvend geregeld
krijgen. We zullen daar ons uiterste best voor doen. Mocht u hier gebruik van moeten maken in de periode
maandag 25 t/m woensdag 10 februari, dan kunt u dit aanvragen per mail bij ondergetekende (directie@pcbdewegwijzer.nl). Graag vóór aanstaande vrijdag zodat wij de roosters kunnen maken.
De opvang van kinderen waarvan wij weten dat dit noodzakelijk is omdat er speciale redenen voor zijn of
specifieke zorgen in de thuissituatie, wordt georganiseerd door de eigen leerkracht.

Activiteiten | besluiten & berichten
Volgens de jaarplanning zou het voortgangsrapport op 11 februari gepubliceerd worden in het ouderportaal
waarna het fysieke rapport de week erop zou volgen. Ook zouden er dan 10-minutengesprekken naar aanleiding
van het rapport worden georganiseerd. Omdat het voor de leerkrachten lastig is en in zekere zin ook ongewenst
om nu zuiver en mede op toetsen gebaseerde rapportcijfers samen te stellen, hebben we besloten om geen
rapport samen te stellen. Wat we wel graag doen, is een gesprek inplannen met u als ouder. In dit gesprek
willen we dan samen met u kijken hoe het gaat met het thuisonderwijs, wat u opvalt als het om resultaat, inzet
of inzicht gaat. Ook van onze kant zal dan aangegeven worden wat we op dit moment weten en zien. Ergens in
de periode 25 januari t/m 12 februari krijgt u een uitnodiging van de leerkracht om een moment in te plannen.
Groep 8 vormt hierop een uitzondering omdat hier al andere gesprekken gevoerd en ingepland worden rond de
overgang naar de voortgezet onderwijs.
De samenkomsten in kleine kring van de gebedsgroep gaan gewoon door volgens het schema in het jaarrooster.
Juist nu willen we graag zorg en zegen delen met onze hemelse Vader. Voorbede doen voor de overheid, voor
de leerkrachten, voor de ouders en niet in de laatste plaats voor de kinderen.
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En nog verder weg staat de Biddagdienst gepland. We hopen met de kinderen van groep 3-8 deze dienst tegen
die tijd online mee te maken en zullen hen daar ook op voorbereiden. Met dank aan dominee Bas Bakelaar en
zijn gemeente in de kerk aan de Lek.

Spaardoel| geven & delen
De inkomsten voor het project van ‘Coming Home’ liggen sinds de kerstvakantie stil.
Misschien kunt u thuis samen met uw kinderen een momentje maken waarop u
samen met hen geld overmaakt middels deze QR-code

Hulpaanbod| school & instanties
Aan alle ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar in Hollands Midden biedt het
Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve gratis een serie korte
Webinars aan. In de webinarserie 'Get up! Tijdens de lockdown' geeft
Tischa Neve je handvatten en tips om het thuis ook tijdens de lockdown
gezellig te houden en actief bezig te zijn met je kinderen. Je kunt ze makkelijk tussendoor bekijken. Meer
informatie en de link om de Webinars te bekijken, vindt u op onze website. Hierbij ook de link naar het
facebookbericht.
Thalia Romani de Wit, Coördinator CJG cursusbureau
T. 088 254 23 84
E. organisatie@cjgcursus.nl / info@cjgcursus.nl
W. www.cjgcursus.nl

Komende weken werken ouders opnieuw veelal thuis en hebben zij ook de kinderen
thuis die zij begeleiden in hun onderwijs, dat kan best pittig zijn. Vanuit het
schoolmaatschappelijk werk denken we graag mee hoe deze komende periode zo
goed mogelijk door te komen. In ons team zijn ook een thuiscoach en pedagoog werkzaam. Dus kunt u als ouder
wel wat hulp gebruiken bij het aanbrengen van structuur in de week, zijn er opvoedvragen of is er onderlinge
spanning tussen u en uw partner, dan kunt u bij ons terecht.
Ook kunnen leerlingen aangemeld blijven worden voor ons trainingsaanbod; mocht het nog niet lukken fysiek te
starten dan worden trainingen mogelijk iets uitgesteld of kan het aanbod deels digitaal aangeboden worden.
Via telefonisch of digitaal contact denken wij graag met u mee.
Wij zijn bereikbaar via 088-900 4000 of via www.kwadraad.nl.
Willianne Verhoog, Maatschappelijk Werker
Kwadraad Maatschappelijk Werk
Telefoon 0889004000
Mobiel
0636307231
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag
E-mail
w.verhoog@kwadraad.nl
Website
www.kwadraad.nl
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Naast bovengenoemde organisaties kunt u uw hulpvraag ook stellen aan:











Onze intern begeleider Jacqueline Roozendaal. Zij kan u helpen om de juiste instanties / personen te
vinden. U kunt haar bereiken via haar mail: j.roozendaal@pcb-dewegwijzer.nl
MIND-Korrelatie 0900 - 1450 www.mindkorrelatie.nl Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur.
MIND-Korrelatie beantwoordt vragen over psychische gezondheid, waaronder depressies (ook bij
kinderen).
Veilig thuis 0800 – 20 00 www.veiligthuis.nl Een hulplijn voor het melden van kindermishandeling,
seksueel misbruik en huiselijk geweld, én voor het inwinnen van advies.
Chris 078 - 631 23 00 www.chris.nl Bereikbaar: 24 uur per dag. Christelijke hulplijn voor kinderen en
jongeren.
De Luisterlijn 0900-0767 www.deluisterlijn.nl Bereikbaar: 24 uur per dag. Voor een luisterend oor en
een goed gesprek.
De Kindertelefoon 0800-0432 www.kindertelefoon.nl Bereikbaar: 11.00 – 21.00 uur. De Kindertelefoon
is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over
onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving.
Uw eigen kerkelijke gemeenschap
Uw huisarts

Agenda| februari & maart
Woensdag 27 januari:
Woensdag 27 januari:
Periode 25 januari t/m 12 februari:
Vrijdag 5 en dinsdag 16 februari:
Donderdag 18 februari:
Vrijdag 19 februari:

19.30 uur SAR-vergadering? Tenzij er dan een avondklok is
20.00 uur GMR-vergadering online
Uitnodiging voor een alternatief 10-minutengesprek
8.30 uur gebedsbijeenkomst
Nieuwsbrief 4
Studiedag – kinderen vrij en start voorjaarsvakantie

Niet vergeten| to check & to do
O
O
O
O

T/m donderdag 21 januari aanmelden noodopvang
Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2021 4 jaar worden of anderen er op attenderen
Ouderbijdrage betalen – zie info website/schoolgids
Online doneren voor het goede doel via de QR-code

Met vriendelijke groet,
Martin Belder, directeur
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