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Agenda
Datum
19-02-2021
22-02 t/m
26-02-2021
08-03 t/m
12-03-2021
15-03-2021
08-03-2021
08 t/m 1903-2021
18-03-2021
22-03-2021
26-03-2021
02-04-2021
05-04-2021
06-04-2021
12-04-2021
14-04-2021

NIEUWS vanuit TALENTVOL IKC

Activiteit
Leerlingen om 12.00 uur vrij

AANWEZIGHEID DIRECTIE

Voorjaarsvakantie
Oudercontactmomenten
Uiterste datum aanmelding VO groep 8
Peuter Meespeelochtend
Tevredenheidspeiling ouders
Brandweerlessen (onder voorbehoud)
Kunstontmoeting gr.1-2 (onder
voorbehoud)
Palmpasen (onder voorbehoud)
Goede Vrijdag, leerlingen vrij
Tweede Paasdag, leerlingen vrij
OR vergadering
Peuter Meespeelochtend
Kunstontmoeting gr. 5-6 (onder
voorbehoud)

26-04 t/m
7-05-2021

Meivakantie

11-05-2021

Hunebedcentrum gr. 3-4, onder
voorbehoud

Het oud papier halen gaat gewoon door!!
Oud papier - Verzamelen om 18.15 uur bij school

09-03
10-03
11-03
12-03
15-03
16-03
17-03
18-03

Pieter van Thuyl
Wenteling
Pieter van Thuyl
Wenteling
Wenteling
Pieter van Thuyl
Wenteling
Pieter van Thuyl

Pieter van Thuyl
Pieter van Thuyl
Wenteling
Wenteling
Pieter van Thuyl
Wenteling
Wenteling

VERLOF
Van maandag 1 t/m vrijdag 5 maart is Martie van de
Nieuwegiessen afwezig en niet bereikbaar. Zij heeft verlof
opgebouwd vanwege achterwacht tijdens de vakanties. U
kunt die week terecht bij de leerkrachten en/of intern
begeleider voor uw vragen. In noodgevallen kunt u
contact opnemen met dhr. Dolf Dekker, directeur
bestuurder a.i. via dolf.dekker@kitsprimair.nl

Datum 03-03-2021
Henk Bosscha
Robbie Vorenhout
Casper Brinkman
Fam. Brink-Tuin
Reserve: Michiel Koenrades
Datum 07-04-2021
Mischa Vredeveld
Richard Grit
Edward Warnders
Ralf de Vreede
Reserve: Matthieu Bel
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Pieter van Thuyl is onderdeel van:

BACK TO SCHOOL & OPVANG
Zo onverwachts als de lockdown kwam, zo onverwachts
kwam toch ook de heropening van opvang en onderwijs.
In alle eerlijkheid stonden wij daar als team wat dubbel in.
Blij dat de kinderen weer naar ons IKC konden komen,
maar ook zorgen om onze eigen gezondheid en die van
onze naasten. De eerste de beste dag na de lockdown
gelijk ijsvrij. Voor iedereen heerlijk, maar daar wordt een
heropening niet rustiger van. Na een wat rommelige
eerste schooldag van elkaar weer opnieuw ontmoeten als
groep, spullen ordenen, spullen toch vergeten, en de
leerlingen van 7/8 met een mondkapje voor, zijn we goed
van start gegaan. Met als kers op de taart sneeuw! Wat
hebben de kinderen genoten van dit winterse extraatje.
Hoewel….na sneeuw komt dooi….en daarom waren we
de tweede maandag na de lockdown ook dicht. En
vrijdagmiddag om 12.00 uur gaat de school dicht vanwege
de Voorjaarsvakantie. Het blijft schakelen, aanpassen en
flexibel zijn. Maar samen staan we sterk, dat is wel
gebleken! We hopen op betere tijden, zonder nog een
keer een lockdown. De tijd zal het leren.

ZWANGERSCHAPSVERLOF
Sinds woensdag 10 maart is Nathali, leerkracht groep 1-2,
met zwangerschapsverlof gegaan. Ze wordt vervangen
door Tanja van Laarhoven. We wensen Nathali een fijne
verloftijd toe. We horen natuurlijk graag wanneer de baby
geboren is.

Wees dan van harte welkom om bij juf Helma in de klas te
komen sfeerproeven, spelen en fruiteten.
De peuters spelen mee van 8.30 tot 10.30 uur. Graag fruit
en drinken meegeven in een rugzak.
Vooraf aanmelden vanwege richtlijnen Covid-19 is
noodzakelijk.
Dit kan via helma.van.oudheusden@kitsprimair.nl of een
bericht aan Helma via Parro of app.
Graag tot ziens!

AFWEZIGHEID MANON
Recent is er contact geweest met Manon en zijn ook de
vooruitzichten met betrekking tot eventueel op
therapeutische basis starten ter sprake gekomen. Dit is
nog niet aan de orde, daarom heeft Geesje Weggen,
meerschools intern begeleider, de taken van Manon
overgenomen. Op deze manier lopen zaken, qua zorg en
zorgstructuur, door. Geesje is ook intern begeleider op
Streek IKC de Wenteling en IKC de Lindelaar.
AFWEZIGHEID ELLEN
Ook met Ellen is recent contact geweest. Haar herstel
gaat langzaam de goede kant op. In overleg met de
bedrijfsarts mag Ellen proberen langere tijd te zitten. Op
de achtergrond ondersteunt zij zoveel mogelijk de
leerkrachten van groep 7-8. We hopen Ellen binnenkort te
zien voor een kopje thee op school.
AFNAME IEP
In de twee weken na de lockdown zijn we, na een paar
dagen acclimatiseren, rustig begonnen met het afnemen
van de IEP toetsen. We gebruiken deze toets gegevens
alleen om te kijken welke progressie kinderen hebben
gemaakt ten opzichte van oktober en wat we uit de
analyses op kunnen maken. Op die manier kunnen we de
analyses omzetten in gerichte acties op groeps- en
leerling niveau. Tijdens de oudercontactmomenten praten
de leerkrachten u graag bij.

PEUTERMEESPEELOCHTEND
De peutermeespeelochtenden moesten we vanwege de
lockdown helaas ‘on hold’ zetten. Juf Helma mocht tot nu
toe elke keer een groot aantal peuters verwelkomen.
Op maandag 8 maart is het weer zover, ons IKC staat
open om peuters te mogen verwelkomen. Is uw peuter 2
of 3 jaar of kent u iemand met een peuter van deze
leeftijd?
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OUDERCONTACTMOMENTEN
Inmiddels heeft u via Parro bericht gehad om u in te
schrijven voor een oudercontactmoment. De gesprekken
vinden plaats van 8 t/m 12 maart, en vinden online via
Google Meet of via telefoon plaats. Van de leerkrachten
krijgt u via een Parro bericht te horen hoe en wat. Mocht u
en/of de leerkracht behoefte hebben aan meer
gesprekstijd, dan wordt daar een aparte afspraak voor
gemaakt.

PEILING MR
Op 13 januari heeft de MR u via een Parro bericht om
feedback gevraagd inzake tips en tops ten aanzien van
online lesgeven en thuisonderwijs. De MR zal zelf via de
mail de positieve terugkoppeling verzorgen aan alle
ouders. De MR wil u stimuleren om gebruik te maken van
het mailadres van de MR, zodat u ten aller tijde signalen
af kunt geven, vragen kunt stellen, opmerkingen en/of
feedback kunt geven. De MR kan dan zaken bespreken
met directie.
Het mailadres is mr.pietervanthuylschool@kitsprimair.nl

speelt. Door de uitslagen te analyseren kunnen we, daar
waar nodig, gerichte acties uit zetten om de tevredenheid
bij leerlingen, ouders en medewerkers te verbeteren.
Dit kan alleen als voldoende deelnemers de vragenlijst
invullen. Bij te weinig gegevens krijg je feitelijk geen reëel
beeld. Inmiddels is de tevredenheidspeiling voor
medewerkers geweest.
In maart gaat de tevredenheidspeiling voor leerlingen en
ouders afgenomen worden. De leerlingen vullen de korte
vragenlijst tegelijk, onder schooltijd in via het
Chromebook.
De peiling voor ouders gaat ook digitaal via Vensters PO.
De week na de Voorjaarsvakantie krijgt u per mail alle
benodigde informatie om de vragenlijst in te kunnen
vullen. De peiling betreft een korte vragenlijst. Per gezin
kunt u één vragenlijst invullen. De vragen gaan over uw
algemene tevredenheid.
Belangrijk is dat zoveel mogelijk ouders de lijst invullen,
het liefst allemaal.
De peiling staat van 8 t/m 19 maart voor u open.
Help ons, door allemaal de vragenlijst in te vullen. Uw
mening over tevredenheid doet er toe!

Op vrijdag 19 februari zijn de
kinderen om 12.00 uur vrij.
AANMELDEN VERVOLGONDERWIJS (VO)
Voor de kinderen van groep 8 is de tijd gekomen om een
keus te maken met betrekking tot het vervolgonderwijs
(VO) en het niveau van instroom eerste jaar. Informatie
verstrekken qua instroomniveau vanuit school kan tot
uiterlijk 15 maart. Het bepalen van het instroomniveau
gaat in overleg met kind en betreffende ouder(s). Ouders
van groep 8 moeten de aanmelding zelf voor hun kind
verzorgen. Heeft u vragen over het aanmelden? Vraag
Lucine of Robert (leerkrachten groep 8) of Geesje (intern
begeleider).

VOORJAARSVAKANTIE
22 t/m 26 februari

TEVREDENHEIDSPEILINGEN
Elke twee jaar zijn wij vanuit het inspectiekader verplicht
om tevredenheidspeilingen te houden onder leerlingen,
ouders en medewerkers. Deze peilingen hebben als
functie om ‘boven tafel’ te krijgen wat er qua tevredenheid
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