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Versoepelingen Corona regels
Als school zijn wij blij met de versoepelingen van de corona maatregelen, maar we willen wel
graag met elkaar alert blijven en voorzichtig zijn.
Op het moment dat een leerling of leerkracht positief getest wordt, hoeft een groep niet
meer in quarantaine. Wij zullen u melden dat er een positief geteste leerling is, zodat u extra
alert kunt zijn. Bij meerdere besmettingen kan de GGD alsnog besluiten dat een groep in
quarantaine moet.
Door het wegvallen van de 1,5 maatregel willen wij ook weer terug naar de oude
schooltijden . Na de herfstvakantie gaan we dan ook weer werken met onze
“normale”schooltijden ( 8.30-14.30 ). In overleg met de MR hebben we ervoor gekozen de
komende weken eerst even aan te kijken of de 1,5 afstandsregel stand zal houden, voordat
wij allerlei veranderingen doorvoeren. We doen dit om rust en continuieteit te bieden aan
kinderen, ouders en leerkrachten.
Voor de herfstvakantie ontvangt u hier uitsluitsel over. Tevens zullen wij dan communiceren
hoe wij de school voor ouders weer open kunnen en willen stellen. Vooral het laatse punt is
iets waar het team naar uitkijkt.
Afwezigheid juf Ilonka
Het is u vast al opgevallen dat juf Ilonka nog niet op school aanwezig is. De zomervakantie
heeft haar helaas niet voldoende rust kunnen brengen om weer helemaal fit en uitgerust te
starten. Voorlopig is zij daarom thuis. We hopen en verwachten dat ze snel weer de oude is
en terugkeert op school.
Stepjes
Er komen heel wat kinderen met stepjes naar school, helemaal goed natuurlijk! Deze stepjes
mogen, net als de fietsen, in de fietsenstalling worden geparkeerd. Wilt u uw kind dus een slot
meegeven, zodat de step veilig kan worden vastgezet? Stepjes die in de gangen worden
geparkeerd kunnen zorgen voor een onveilige situatie in geval van nood.
Is mijn kind veilig op school aangekomen?
De schoolafspraak is dat als uw kind, zonder opgaaf van reden, een kwartier na aanvang
van de lessen niet op school aanwezig is er direct contact op wordt genomen met thuis.
Zo kunt u erop vertrouwen dat als u niets hoort uw kind veilig in de klas zit en dus goed is
aangekomen.
Voor ons is het daarom belangrijk dat u op tijd (bij voorkeur telefonisch tussen 8.00 en 8.15)
doorgeeft dat uw kind later komt of afwezig is vanwege ziekte.
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Ons rekenonderwijs
Dit is het derde jaar dat we werken met de nieuwste versie van Pluspunt 4. Pluspunt 4 Is een
realistische methode. Het is belangrijk dat de kinderen begrijpen waar ze mee bezig zijn en
dus niet zomaar een trucje doen.
Wij als leerkracht, maar ook de kinderen zelf kunnen hun vorderingen bijhouden. De kinderen
kunnen dus ook zien of ze een onderdeel al beheersen. Thuis kunnen ze dit ook aan u laten
zien. Vraag er eens naar. Elke dag krijgen de kinderen eerst
een gezamenlijke instructie. Daarna maken ze zelfstandig de
basistaken van het doel van de les. De taken erna zijn
adaptief. Dat betekent dat het systeem de kinderen
sommen aanbiedt op het eigen niveau. Als de kinderen klaar
zijn met de basistaak, dan maken ze peiltaken,
herhalingstaken, verbetertaken en of plustaken.
Rekenroute:
Elk kind verdient een goede rekenbasis. Ook kinderen voor wie
het niveau 1F (eind groep 6) aan het eind van groep 8 niet
haalbaar is.
Voor kinderen die niet (goed) mee kunnen komen met de
methode is er de methode rekenroute ontwikkeld.
Met Rekenroute werken deze kinderen op hun eigen leerlijn. Dit
bieden wij aan vanaf groep 6 in samenspraak met ouders en
de IB. Niet zomaar oefenen, maar een doorlopende leerlijn mét
instructie, zodat ze de rekenstrategieën gaan begrijpen en
gemotiveerd blijven.
RekenXL, een pilot in groep 5:
Rekenbegaafde kinderen hebben iets nodig waar ze écht moeite voor moeten doen. biedt
een complete aanpak voor groep 3 t/m 8 met pittige rekenwiskundige projecten voor een
heel schooljaar. Met RekenXL lopen kinderen misschien voor het eerst tegen de grenzen van
hun talent aan. En juist daar leren ze van! In groep 5 draaien we dit jaar met de
rekenbegaafde kinderen een Pilot. Juf Elise geeft aan deze kinderen uitleg, zodat ze daarna
in de klas verder aan de slag kunnen. Om tijd vrij te maken voor deze opdrachten worden de
rekenlessen voor deze kinderen compact.
Thuis aan de slag:
Blijven oefenen met de kinderen blijft belangrijk, ook in de vakanties. Wij merken dat veel
automatiseringsonderdelen snel wegzakken bij de kinderen. Vooral de tafels zijn hiervan een
voorbeeld. Elk jaar herhalen we dit weer op school, maar de kinderen kunnen dit thuis ook
spelenderwijs oefenen. Om u te helpen hebben we hieronder een lijstje gemaakt om dit aan
te bieden.
Handige en leuke sites voor de kinderen om te oefenen zijn:
- www.Redactiesommen.nl
- Op mijn klas, staat al op de computer, kunnen de kinderen ook allemaal spelletjes
spelen.
- https://www.rekenspelletjes.nu/
- https://www.spelletjesplein.nl/rekenen/
- https://www.rekenspelletjes.nl/
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https://www.rekenen.nl/spelletjes/
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/rekenen/
https://www.tafelsoefenen.nl/
Tafeldiploma.nl

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is van 6 t/m 17 oktober. Het thema is:
‘Worden wat je wil’ en gaat dus over beroepen. Elke klas ontvangt
een boek passend bij het thema. Sommige klassen zullen over één
of meerdere beroepen gaan werken, andere groepen leggen de
nadruk op het lezen & leesplezier.
Voorleeswedstrijd (groep 6 t/m 8)
Om boeken en lezen extra onder de aandacht te brengen, organiseren we voor de
bovenbouw op de dependance een voorleeswedstrijd. De voorronde zal in de klas zijn op 7
oktober. De winnaars van elke klas lezen de dag erna in de aula voor aan alle leerlingen en
een heuse ‘vakjury’. 😉
Zo wordt er een winnaar gekozen die onze school mag vertegenwoordigen tijdens de
plaatselijke (en mogelijk daarna de regionale en zelfs landelijke) voorleeswedstrijd. Een
uitnodiging en meer informatie hebben de leerlingen inmiddels mee naar huis gekregen.
Boeken ruilmiddag (groep 1 t/m 7)
Op vrijdag 15 oktober houden we een boeken ruilmiddag met de hele school, behalve
groep 8 omdat zij op kamp zijn. Hiervoor nemen de kinderen één tot vijf boeken mee om te
ruilen. We kiezen er bewust voor om te ruilen i.p.v. van elkaar te kopen, zodat er geen geld
mee hoeft en zodat iedereen met een ander boek naar huis kan gaan. Meer informatie volgt
middels een brief die op maandag 4 oktober mee zal worden gegeven.
Actie boekhandel Janneke!
Wanneer u tijdens de Kinderboekenweek een boek koopt bij boekhandel Janneke, vergeet
dan niet te vermelden dat uw kind op de PJF zit. Zo spaart u mee voor de school. Want van
alle verkochte boeken van PJF-klanten krijgt de school een percentage om nieuwe boeken
van aan te schaffen! Spaart u mee? Janneke vindt u aan de Kerkstraat op nummer 29.
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Kinderen voor kinderen
Wanneer u uw kind hoort zingen: “Je kunt worden, worden wat je wil...” en u bent benieuwd
naar de rest van dit leuke lied? Klik dan op deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=vgifeWZYO4 (ctrl + klik)

Vertrouwenspersoon school
Een goed contact tussen school en thuis is van groot belang.
Wij hopen dat eventuele problemen uitgepraat kunnen worden. Allereerst met de mensen
die het betreft, veelal de groepsleerkracht van uw kind. Lukt dat niet, dan kunt u bij de
directeur terecht. Mocht u onverhoopt ook met de directeur niet tot een oplossing kunnen
komen, dan is uiteraard een gesprek met de voorzitter van het College van Bestuur mogelijk.
Maar u kunt ook contact opnemen met de schoolcontactpersoon.
Voor onze school ben ik aanspreekbaar als vertrouwenspersoon. Ik ben als leerkracht
werkzaam op onze school en kan op uw verzoek u terzijde staan bij een zorgvuldige
behandeling van uw vraag of probleem.
Ook kan ik u in contact brengen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het bestuur.
In mijn rol als vertrouwenspersoon zal ik u bijstaan in een zorgvuldige behandeling van uw
probleem en het eventueel indienen van een formele klacht.
Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u in onze schoolgids. De schoolgids kunt u
via onze website bekijken. U kunt mij met in contact komen door mij een e-mail te sturen:
tscherpenisse@spectrum-spco.nl
Week tegen Pesten
Deze week besteden we in de klas extra aandacht aan pestgedrag. Wij doen mee met de
landelijke actie van Stichting School & Veiligheid. Dit jaar is het thema 'Buitensluiten?
Uitgesloten!'.

CBS Prins Johan Friso Oudelandselaan 147 2652 ER Berkel en Rodenrijs 010-5112521

Nieuwsbrief

30-9-2021

Wij willen dat iedereen zich op school veilig voelt en de ruimte heeft om te praten over
pesten. Kirsten Venmans en Thomas Scherpenisse - beide leerkrachten op onze school - zijn
op onze school de aanspreekpunten voor kinderen die vragen of zorgen hebben over
pesten. Ook ouders en collega's kunnen bij ons terecht met vragen of zorgen over pesten.
Kirsten en Thomas zullen de komende weken zich in de klassen voorstellen in hun rol als
antipestcoördinator, zodat de kinderen weten bij wie ze terecht kunnen als ze problemen
ervaren rondom pesten. We zorgen ervoor dat er dit schooljaar een antipestprotocol
beschikbaar komt, waarin we beschrijven hoe we als school zorgdragen voor een veilige
schoolomgeving. Uiteraard zal de Kanjertraining hierbij een belangrijke rol spelen!
Jeugdcoach Op School (JOS)
Op elke basisschool, zo ook op de Prins Johan Friso school, binnen de gemeente
Lansingerland is vanaf januari 2020 een vaste Jeugdcoach op School (JOS). De JOS is er voor
iedereen met vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden. Op elke school is een vaste
JOS aanwezig die leerlingen, hun ouders en leerkrachten helpt om een hulpvraag te
verduidelijken.
Daar de vaste JOS er van deze school, Chantal van Doremalen, tijdelijk wegens een blessure
niet op school werkzaam is vervang ik haar voor deze school. Ik ben er tot Chantal weer
terug is op de vaste momenten in de week, de dinsdagmorgen en de donderdag.
Nog even wat weetjes:
Wie kan er hulp aanvragen? Kinderen & jongeren, ouders en (onderwijs)professionals kunnen
terecht bij de JOS voor ondersteuning. Wat kan je verwachten? De JOS heeft de
mogelijkheid om lichte tot intensieve trajecten in te zetten (maximaal 6 maanden). Dit
varieert van een aantal gesprekken op school tot ondersteuning in de thuissituatie. Als er
intensievere hulp nodig is, schakelt de JOS in overleg met ouders Team Jeugd in van de
gemeente. Hoe kan je hulp aanvragen? Op elke school is de JOS op vaste dagen &
tijden aanwezig. Buiten die uren is het natuurlijk mogelijk om per e-mail of telefonisch contact
op te nemen.
Jeugdcoach op school (JOS): Karin Thomassen
Mijn werkdagen zijn: dinsdag, woensdag en donderdag
Mijn telefoonnummer: 06-20.30.45.90
Mijn email adres: k.thomassen@schoolformaat.nl
Wellicht tot ziens!
Vriendelijke groet,
Karin Thomassen
Week van de opvoeding
Vanuit schoolformaat wordt er een online thema avond voor ouders van (pre)pubers
georganiseerd. In de bijlage vindt u de uitnodiging.
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