NIEUWSBRIEF 58
Jaargang 7
April 2021

Corona update
Helaas zitten we met zijn allen nog steeds met alle coronamaatregelen. Het
is fijn dat we de afgelopen periode geen besmettingen onder de medewerkers hebben gehad, en dat we dus geen klassen naar huis hebben hoeven
sturen. Wel zijn er heel veel collega’s getest. Zij waren dan een dag thuis,
maar konden dan gelukkig, na een negatieve testuitslag, de volgende dag
weer werken.
Ook is er bij kinderen of in de gezinnen veel getest. Daar zijn wel positieve
besmettingen uitgekomen. We hopen dat iedereen snel opknapt.
We zijn van mening dat, doordat we zo goed mogelijk in ‘de bubbels’ blijven,
we het maximale doen om besmettingen tegen te gaan. Helaas betekent dit
wel dat een aantal hele leuke, goede of mooie activiteiten niet door kunnen
gaan.
De vakleerkrachten geven nu bijvoorbeeld geen les in de groepen. Dit zou
immers betekenen dat zij per half uur naar een andere groep gaan. Bij een
besmetting moet dan de halve school in quarantaine.
Bij verkoudheid blijven kinderen thuis of laten zich testen en helaas zijn er
op dit moment best veel kinderen verkouden. We snappen dat dit ook voor
de thuissituatie soms helemaal niet handig is. Maar we moeten nog even
doorbijten… We kijken op dit moment hoe we gezamenlijk activiteiten die
nog gaan komen, anders vorm kunnen geven. Het ligt bijvoorbeeld niet voor
de hand dat we voor een schoolreisje met zijn allen in een bus kunnen, of
dat we Koningsspelen met zijn allen in de aula kunnen vieren. Dan zouden
we namelijk bubbel-doorbrekend werken. We zullen u op de hoogte houden
over deze activiteiten.

Voor het onderwijspersoneel komen er na de Pasen wel sneltesten beschikbaar. Dit zou kunnen betekenen dat een medewerker zich in de ochtend laat
testen en dan misschien gewoon weer naar school kan, en dus niet één dag
op de uitslag hoeft te wachten.
U heeft ook vast gehoord dat er veel extra geld vanuit het rijk gaat komen
voor de scholen om corona achterstanden in te halen. Dit heet het Nationaal
Plan. Het is nu nog onduidelijk hoe dit vorm gegeven gaat worden, maar
daar horen we snel meer over.
We zullen u hierover informeren.
Wij wensen iedereen fijne paasdagen.

Jenneke en Pien
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Nieuws uit groep Oranje
In groep Oranje lijkt het wel een stoelendans! Er gaan twee juffen weg en er
zijn twee leerlingen naar een andere school gegaan. Gelukkig komen er weer
twee hele leuke nieuwe juffen terug en hebben we er ook weer een nieuwe
leerling bij; welkom Mert, juf Robin en juf Judith. Juffen Vanessa
en Odette gaan we natuurlijk missen en we wensen ze vooral heel veel
plezier bij hun nieuwe werk!
De afgelopen weken hebben wij in groep Oranje veel gewerkt met het
thema 'Je lijf’ en ‘Emoties’ en nu zijn we druk bezig met het thema Lentekriebels. We weten nu bijvoorbeeld hoe een baby geboren wordt, wat het
verschil is tussen jongens en meisjes, wat het verschil is tussen geïrriteerd
en woedend zijn is en we leren hoe we weer rustig kunnen worden als we
boos zijn. Al mag boos zijn natuurlijk ook gewoon! We hebben een tekening
gemaakt voor iemand van wie we houden en zijn vooral heel druk met
de afscheidskado's voor de juffen die weggaan (maar wat houden we nog
even geheim).
Sinds een paar weken hebben we een knikkerbaan in de klas en die vinden
de kinderen superleuk. Hij valt al bijna uit elkaar omdat er zoveel mee gespeeld wordt, maar dat mag de pret niet drukken.

STUDIEDAG
Dinsdag 6 april
Alle leerlingen vrij!

Jarigen in april
01 Jana

(Kat)

18 Isabel

(Schaap)

23 Ayla

(Geel)

07 Hero

(Groen)

20 Ischa

(Wit)

23 Sanne

(Paars)

17 Alex

(Paard)

21 Ayoub

(Bruin)

27 Kirsten

(Groen)

17 Daisy

(Konijn)

21 Jordan

(Oranje)
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Nieuws uit groep Kip
Dag allemaal, de kinderen van groep Kip hebben de afgelopen weken al veel
over de lente geleerd. Wanneer het lente is, dan begint alles te groeien en te
bloeien. Zo leren de kinderen dat er blaadjes aan de bomen gaan groeien, dat
de bloemen uit de grond beginnen te komen en dat de zon steeds meer gaat
schijnen. Een bloem bestaat uit: een steel, knop en blaadjes. Verder zijn er
veel liedjes over de lente gezongen onder gitaarbegeleiding.
Handvaardigheid kan natuurlijk bij het onderwerp “lente” niet ontbreken. Er is
een lammetje gemaakt en ook zijn eieren versierd en in een zelfgemaakt vogelnestje gelegd. Ook wordt er aandacht besteed aan kippen die een ei leggen. Uit dat ei komt dan een kuiken. Dat kuiken wordt een kip of een haan en
dan begint het weer van voor af aan. Dit is een favoriet liedje van onze leerlingen van de methode 123Zing. Daarnaast hebben wij kort geleden al twee
online bijeenkomsten gehad met de Cliniclowns. Het is een lessenserie van
drie. Ook de Cliniclowns hebben het met de kinderen over de lente. Zij doen
dit op een ontzettend grappige wijze waar de kinderen veel van genieten en
om moeten lachen. Iedereen een fijne lente toegewenst van alle kinderen van
groep Kip en de groepsleiding.

Gebaar
van de maand

Belangrijke data

DATUM

WAT

WIE/WAAR

Vrijdag 2 april

Goede vrijdag

Alle leerlingen vrij!

Maandag 5 april

2e Paasdag

Alle leerlingen vrij!

Dinsdag 6 april

Studiedag

Alle leerlingen vrij!

Dinsdag 27 april

Koningsdag

Alle leerlingen vrij!

Vrijdag 30 april

Koningsspelen

Alle leerlingen

Meivakantie

Alle leerlingen vrij!

Maandag 3 mei
t/m vrijdag 14 mei
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Nieuws uit groep Muis
Op dinsdag 9 maart kregen wij een hele mooie verrassing in groep Muis! We
hebben van E-Flora (van o.a. de Bloompost) hele mooie planten, bloemen,
bolletjes en nog veel meer gekregen om te gebruiken in onze bloemenwinkel
in groep Muis. De kinderen hebben de bolletjes gepland.
Ook verkochten ze bossen bloemen vanuit ons winkeltje. We hadden zoveel
mooie verse bloemen dat we in de middag zelfs bloembezorger konden spelen met de kinderen, en de andere groepen ook blij konden maken. Wat een
topdag! Groep Muis

MEIVAKANTIE
Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei
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Hoe bereid je je kind voor op een coronatest?
Anna van den Breemer, Volkskrant 9 maart 2021
Wanneer je kind corona gerelateerde klachten heeft of in contact is geweest met iemand die positief
is getest, dan is een bezoekje aan de teststraat de logische stap. Ouders die zelf zo’n staaf diep in hun neus
hebben gehad, kunnen daar tegenop zien. Een kleine rondvraag op sociale media leverde een bont palet aan
reacties op: ‘Alsof ik een lammetje naar de slachtbank sleepte’ tot ‘het was echt appeltje eitje’. Hoe bereid
je je kind voor op een coronatest?
Wat zeggen de deskundigen?
Wanneer een kind klachten heeft dan wordt vaak alleen een test afgenomen via de neus, de zogenoemde
antigeentest. Heeft het kind contact gehad met iemand die corona heeft, bijvoorbeeld een klasgenoot of de
juf, dan is ook een test nodig via de keel. Dat heet een PCR-test. ‘Over het algemeen vinden kinderen de
mond minder erg dan de neus’, zegt Danny Kleijn die in de IJsselhallen in Zwolle vooral wordt ingezet om
testen bij kinderen af te nemen.
Jonge kinderen mogen bij vader of moeder op schoot. Het wordt aangeraden dat de ouder zichzelf ook laat
testen, want dat stelt gerust. ‘Timing is belangrijk. We nemen bij kinderen extra de tijd, maar je wilt dat de
test zélf zo kort mogelijk duurt’, vertelt Kleijn. ‘Ik geef altijd een tweede wattenstaaf aan het kind die ze tijdens de test mogen vasthouden. Dan zeg ik: ‘kriebel er eens mee op je kin of je hand? Zal ik het ook even
bij je doen?’ Dit neemt de aandacht weg van hun eigen neus. Voor ze het weten is het moment voorbij.’
Kleijn, die voor de coronacrisis vooral actief was als tennisleraar, heeft zijn methode de afgelopen maanden
geperfectioneerd. ‘Het draait om ontspanning en geruststelling. Ik zet Kinderen voor Kinderen op, want dat
is opgewekte muziek en de ouders kennen de liedjes ook. Op mijn schort staat een tekening van een paard
en mijn naam met hartjes.’ Bij veel GGD-testlocaties krijgen kinderen naderhand een dapperheidsdiploma
mee.
De testafnemer houdt met een hand het achterhoofd vast als het stokje in de neus wordt geschoven. Maakt
het kind een terugtrekkende beweging, dan wordt het rustig afnemen van de test lastig. ‘Als een kind echt
niet wil, dan zetten we niet door en gaat het zonder test naar huis’, zegt Joyce Henzen. Als verpleegkundige
infectieziektebestrijding bij de GGD IJsselland houdt ze zich bezig met de kindvriendelijkheid van het testen.
‘We nemen een kind niet in de houdgreep, want je wilt niet dat zo’n test een traumatische ervaring wordt.’
Hoe moet het dan wel?
Bij de GGD IJsselland hebben ze posters gemaakt zodat de testers eraan worden herinnerd hoe ze kinderen
moeten benaderen. ‘We proberen negatieve woorden als ‘eng’, ‘bang’ en ‘pijn’ te vermijden’, vertelt Henzen.
‘Wel vragen we bij binnenkomst of een kind het een beetje spannend vindt.’ Voor ouders is het ook goed om
stil te staan bij hoe ze zich vooraf uitdrukken over de test.
‘Alsof er in je hersenen wordt geprikt’, is niet aan te raden. Hoe beschrijf je het gevoel tijdens zo’n test op
kindvriendelijke wijze? ‘Wij zeggen vaak: het voelt alsof je in het zwembad springt zonder dat je je neus
dicht houdt’, vertelt Kleijn. ‘Het is niet fijn, maar je zwemt erna gewoon door.’ Dat is volgens Kleijn ook de
beste toon om de test achteraf met je kind te bespreken. Misschien is je kind flink geschrokken van de handeling, maar door te vragen naar wat het nou daadwerkelijk heeft gevóéld, maak je de herinnering minder
erg.’
Het is zoeken naar de gulden middenweg. ‘Als ouder wil je de test niet bagatelliseren door te zeggen dat het
niets voorstelt’, aldus Kleijn. ‘Maar je wilt het testmoment ook niet te groot maken of een dwingende toon
aanslaan, van: ‘anders gaan we je verjaardag niet vieren’. Tot slot nog een tip van een moeder: ‘Wij vertelden onze zoon van zes jaar dat hij andere mensen enorm hielp met zijn test. Hij liep naderhand met zijn
dapperheidsdiploma heel trots terug naar de auto.’
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