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Beste ouders,
Heldere communicatie is in deze bijzondere periode ontzettend belangrijk!
Uit de vragenlijst bleek dat onze communicatie door jullie als ouders als erg goed gewaardeerd
wordt. Dat is fijn om te lezen uiteraard. Toch blijven we kritisch reflecteren op de vraag hoe we u
zorgvuldig kunnen informeren zonder dat het teveel en te uitgebreid is . We merken namelijk soms
dat bepaalde informatie tóch niet gelezen/begrepen is.
We kiezen daarom voor zoveel mogelijk informeren via de HOI, zodat alle informatie gebundeld is.
Dit is in deze hectische tijd echter niet altijd mogelijk dat is duidelijk. Mocht informatie voor u niet
helder zijn of vragen oproepen, dan kunt u altijd bellen of mailen met school.
De school blijft gesloten en we hoorden gisteren dat andere maatregelen ook aangescherpt
worden. We zullen er onze schouders onder blijven zetten om voor alle kinderen van onze school
dat te bieden wat nodig is. We ervaren daarbij een ontzettend hoge betrokkenheid en veel hulp
van jullie als ouders. Dat maakt dat we (ondanks het feit dat we het ook echt niet fijn vinden) de
komende weken weer met vertrouwen tegemoet zien!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Leona tijdelijk afwezig
Helaas is mijn knie niet goed hersteld en daarom zal ik volgende week toch een kruisbandreconstructie krijgen. Omdat de operatie in een kliniek plaatsvindt, gaat hij ondanks de Corona
toch door. De verwachting is dat ik fysiek 6-8 weken niet op school zal zijn. De eerste paar weken
ben ik helemaal niet aan het werk, zodra de situatie het toelaat zal ik vanaf thuis weer zaken op
gaan pakken.
Voor alle vragen over lopende zaken of over de leerlingen kunt u uiteraard gewoon terecht bij de
groepsleerkrachten of bij juf Thea. Ook de noodopvang zal via Thea gaan lopen. (zie verder
hieronder).
Voor alle directiezaken zal Maikel de la Cousine mij vervangen. Hij is de directeur
van de dr. Landmanschool in Helvoirt en zal daarnaast dus tijdelijk ook mijn taken
overnemen.
Maikel is bereikbaar via het mailadres m.delacousine@cadansprimair.nl en indien
het niet per mail kan via 06-48752588
Hoe vlug het herstel verloopt is niet precies te zeggen, maar zodra ik weer aan de slag kan, zal ik
dat zeker laten weten!

Noodopvang
Om zowel de noodopvang als het digitale onderwijs vorm te kunnen geven vragen we uw aandacht
voor de volgende zaken:
•
•
•

•

•

•

Opgeven voor de noodopvang verloopt vanaf nú via Thea: t.vandongen@cadansprimair.nl
Ook kinderen die eerder voor een bepaalde dag opgegeven zijn, even opnieuw aanmelden
graag.
Kinderen die naar de noodopvang komen, zijn rond 08.25 binnen. Niet eerder graag en ook
niet veel later. Op die manier kunnen we in de ochtend nog voorbereidingen doen en zijn
de kinderen vanaf groep 3 ook op tijd bij de instructies
Wilt u met uw kind (vanaf groep 3) een schema maken voor de dag, hoe laat de instructies
zijn en dit meegeven met alle spullen? Wij moeten dit nu voor alle kinderen doen en dat
blijkt niet haalbaar. We vinden het belangrijk dat de kinderen op tijd bij de les zijn en
hebben daarbij dus hulp nodig.
Het begint misschien eentonig te worden, maar toch nogmaals: we spreken van
NOODopvang. Elk dagdeel dat u anders kunt organiseren is voor ons helpend. We hopen
dat iedereen dit beseft en daar naar handelt. Als u opgegeven heeft voor de noodopvang
maar het toch anders kunt realiseren, is afmelden dus mogelijk.
Dank voor ieders medewerking!
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Loek uit groep 1-2 jarig

Zoals u ziet een vrij lege agenda. Dit is waarschijnlijk thuis hetzelfde momenteel… We kijken uit
naar het moment dat we weer allerlei mooie activiteiten kunnen ondernemen met de kinderen!

Ingekomen post:

De ouderraad wil iedereen bedanken die op ons gestemd heeft!
We hebben een mooi bedrag opgehaald van € 204,18!
Met dit geld kunnen we de school per gebeurtenis mooi versieren!
Hopelijk is de school weer snel open en kan iedereen het zien!
Hieronder nog een bedankfilmpje:

FILMPJE!
Nogmaals bedankt namens de kinderen en de Ouderraad!!
Stemt U volgend jaar weer!! 😉

Selfie speurtocht door Biezenmortel!
Het is heerlijk om tussen de lessen van school even door een frisse neus te halen. Aangezien ook
de scoutinggroep niet mag draaien, willen we een ‘opdracht’ voor de kids meegeven om toch
buiten bezig te zijn. Trek je scoutingshirt OF een kindervakantieweek-achtig geel, lichtgroen,
lichtblauw of rood shirt aan en ga op de foto! Zorg dat je gezicht, je kleur trui of shirt EN de
opdracht goed in beeld is.
Opdracht: Maak een leuke selfie’s / foto’s op de volgende plaatsen in Biezenmortel.
Kun jij de kaart vol krijgen? Laat je ouders de foto’s in de bingo kaart ‘plakken’ ‘, knip zelf deze
tekstjes en plak ze op een geprinte foto of gebruik het word document uit de bijlage dan kunnen
de foto’s ook echt in het bestand geplakt worden. Volle kaart is een bingoprijs, die thuis bezorgd
wordt! Voor het einde van de verlengde lockdown, (dus zolang de school dicht is) moet de kaart
ingeleverd zijn om kans te maken op een leuke prijs.
Mail hem naar Michelle via michellebosmans@home.nl OF campingdeplu@gmail.com
Succes!

Het coronavirus heeft een grote impact op het leven. We krijgen vaker te
maken met verdriet, teleurstelling en overlijden, ook kinderen. Leren omgaan
met verdriet, teleurstelling en pijn hoort bij de opvoeding en het leven.
Belang van de omgeving
Kinderen die te maken krijgen met verlies zijn voor het begrip hiervan en hun
ondersteuning afhankelijk van hun omgeving. Juist de volwassenen om hen
heen kunnen het verschil maken. Maar hoe kun je steun bieden aan je kind? In
dit webinar helpen we je op weg.
Programma
Het webinar zal in de vorm van een vraaggesprek gehouden worden. Een
externe vertrouwenspersoon van de GGD zal in gesprek gaan met een
trainingsacteur. Gezamenlijk zullen zij op basis van ervaringen uit de praktijk
twee situaties doornemen; ouder met een kind in rouw & leerkracht met kind
in rouw in de klas. Naast theoretische informatie over rouw in verschillende
leeftijdsfasen zullen zij praktische handvatten bieden om ermee om te gaan.

Maandag 25 januari 2021
19.30-20.15 uur
Aanmelden
Deelname aan het webinar is gratis. Het webinar is zowel voor ouders als
professionals (zoals leerkrachten, peuterleidster etc.). Klik hieronder om
jezelf aan te melden.
https://ggdhvb.webinargeek.com/tranen-in-mijn-buik-omgaan-met-rouw-en-verlies-bij-kinderen

