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Algemeen 

 

Vandaag leest u onder andere meer informatie over:  

o Heropening primair onderwijs maandag 8 februari  

o Terugkoppeling studiemiddag donderdag 28 januari  

o Werving nieuwe leden Activiteiten Commissie  

o Nieuws uit de groepen 

 

 

Heropening primair onderwijs maandag 8 februari 

Woensdagmiddag 3 februari heeft het ministerie van OCW een servicedocument, voor de 

heropening van het onderwijs op maandag 8 februari, beschikbaar gesteld.   

De maatregelen worden door de PO-Raad, in samenspraak met de onderwijsvakbonden, 

uitgewerkt in protocollen. De onderwijsbonden hebben aangegeven meer tijd nodig te 

hebben om de nieuwe maatregelen uit het servicedocument te bestuderen. Het is de PO-

Raad niet gelukt om de protocollen te publiceren op woensdag 3 februari.  

 

Uiteraard zijn wij intern wel al met elkaar in overleg om de heropening van het onderwijs op 

8 februari te organiseren op basis van de maatregelen zoals beschreven in het 

servicedocument. Wij hopen de protocollen vandaag te ontvangen van de PO-Raad zodat wij 

u morgen via een brief verder kunnen informeren.   

 

 

Terugkoppeling studiemiddag donderdag 28 januari  

Vorige week donderdagmiddag 28 januari hebben we met het hele team, onder begeleiding 

van een van de orthopedagogen van Veldvest Floor Peels via MSTeams, een studiemiddag 

gehad gericht op de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. 

In de eerste 20 jaar van het leven maken kinderen zich fundamentele levensvaardigheden 

eigen. Hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling, die beide verschillenden fasen 

kennen, vindt voor een deel plaats op de basisschool.  

In de schoolgids hebben we voor het jaarplan van 2020-2021 aangegeven dat we ten aanzien 

van het pedagogische domein nadrukkelijk inzetten op o.a.: 

o Een inhoudelijke focus op ontwikkelingspsychologie en de (sociale) morele 

ontwikkeling t.a.v. het ‘omgaan tussen de kinderen onderling’ en ‘het omgaan met 
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de omgeving’. Hiermee willen we kinderen toerusten om een keuze met betrekking 

tot een eigen waardenoriëntatie te kunnen maken; 

o Het behouden van een sociaal veilig klimaat, zowel online als offline. 

We hebben samen kennis opgefrist en Floor heeft kennis toegevoegd, om ten aanzien van 

de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling steeds beter te kunnen kijken naar kinderen: 

o Wat zie ik? 

o Wat zit er achter een bepaald gedrag? Wat is er aan de hand? 

o Hoe verhoudt dit gedrag zich tot de karakteristiek van de betreffende leeftijd en/of 

fase van de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de betreffende leerling? 

o Wat heeft deze leerling van mij als volwassene nodig? 

o Wat betekent dat voor mijn handelen als professional/leerkracht? 

Vervolgens zijn we in subgroepen uiteengegaan om inhoudelijk aan de hand van richtvragen 

een casus te bespreken. Deze richtvragen zetten we in als stappenplan om steeds betere 

analyses te maken om de juiste interventies in te zetten. 

Samengevat was het een heel waardevolle en interessante studiemiddag. 

 

Activiteiten Commissie (AC) 

Wij zoeken nieuwe leden voor de AC. Voor locatie Huysackers zijn we op zoek naar 2 

bestuursleden en ondersteunende leden. Voor locatie ‘t Look zijn we op zoek naar 

ondersteunende leden.  

Wij als AC verzorgen samen met de leerkrachten activiteiten voor de kinderen. 

Om dit samen voor elkaar te krijgen houden we voor elke activiteit een aantal 

vergaderingen. Hierbij geven de leerkrachten aan wat zij graag willen en geven wij aan wat 

wij graag willen. Samen zorgen we voor een geslaagde activiteit voor de kinderen!  

 

Per schooljaar zijn er 2 vergaderingen waarbij de gehele AC aanwezig is. Deze vergaderingen 

starten om 20:00 uur en eindigen uiterlijk 21:30 uur. Daarnaast zijn er per activiteit nog 

enkele vergaderingen. Deze dienen bijgewoond te worden door de leden die betrokken zijn 

bij de activiteit. De uren die je kwijt bent voor de activiteiten verschillen per activiteit. 

 

Overzicht activiteiten: 

Blokhutten dag  Carnaval   Brembochtdag   

Sinterklaas   Pasen    Schoolfotograaf   

Kerst     Koningsspelen   Laatste schooldag 

 

Mocht je vragen hebben of wil je je aanmelden, dan mag je mailen naar 

Acbrembocht@hotmail.com       

De activiteitencommissie  

mailto:Acbrembocht@hotmail.com
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Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Thuiswerken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3-4-5 

Het is even behelpen in de lockdown. Maar ook 

dan kun je een verjaardag vieren. Online 

hebben we gezongen voor de 7e verjaardag van 

Lise!  

 

 

 

 

 

 

Ook de klas heeft ondertussen een upgrade gehad en komt er steeds mooier uit te zien. Zo is 

de kaart van Nederland en ons zonnestelsel te zien. Ook de verliefde harten en het 

letterbord hebben een plek gekregen in de groep. Handig! 
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Noodopvang:  

Werken en spelen met alle nieuwe materialen.  

           

 

Bijlage: 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


