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Agenda
8 juni
17 juni
19 juni
26 juni
29 juni
3 juli
4 juli t/m 16 aug.

: groep 5A naar Artis
: groep 3 naar Artis
: schoolfotograaf
: groepen 4B en 5B naar Artis
: groep 4A naar Artis
: werkdag/afronding team- alle leerlingen vrij
: zomervakantie

School volledig open
Maandag komen alle kinderen weer alle dagen naar school! We vinden het heel fijn dat de kinderen weer alle
klasgenoten kunnen zien en dat we het schooljaar deze laatste maand gezamenlijk kunnen afronden. We zullen
in de groepen ook weer aandacht besteden aan de groepsvorming. De leerlingen moeten bij terugkeer vast weer
wennen aan elkaar, de groep moet weer een groep worden en de achterliggende periode moet verwerkt
worden. Verder wordt het ook nog niet helemaal terug naar ‘normaal’, we hebben ons nog steeds aan de
richtlijnen van het RIVM te houden. Dus we blijven handen wassen, houden de verschillende groepen nog zoveel
mogelijk gescheiden (ook tijdens het buitenspelen), gebruiken meerdere ingangen, maken extra school en blijven
bij klachten thuis.

Schooljaar 2020-2021
Volgende week informeren wij u over de groepsindeling en dan weet u welke leerkracht(en) uw kind(eren) krijgt
in schooljaar 2020-2021. De kinderen (en ook hun ouders) zijn al volop aan het raden en doen érg hun best om
deze informatie uit de juffen en meesters te peuteren. Dit levert grappige situaties op. Maar nog een weekje
geduld dus!

Combinatiegroep
Volgend schooljaar is er een verandering op De Witte Olifant: we gaan werken met een combinatiegroep 4/5.
We hebben dit besluit samen met de MR genomen vanwege het leerlingaantal. In het centrum is het aantal
kinderen teruggelopen. Een ontwikkeling die al een aantal jaren speelt en die van invloed is op onze school. Met
het terugbrengen van het aantal groepen en de nieuwe samenstelling, ontstaan er in groep 3 t/m 6 weer
groepen van ongeveer gelijke grootte. Wij streven naar 25 tot 28 leerlingen per groep. Dit zijn aantallen die voor
een basisschool gangbaar zijn. De ouders van de groepen die het betreft zijn hier afgelopen week over
geïnformeerd.

Talentklassen
Ook nieuw is dat we per schooljaar 2020-2021 gaan werken met twee talentklassen. Ongeveer 1,5 uur per week
krijgen kinderen die dit nodig hebben een passend aanbod in de talentklas. De ene talentklas is bedoeld voor
kinderen die cognitief meer uitdaging nodig hebben en ondersteuning nodig hebben bij het ‘leren leren’, de
taakaanpak en de werkhouding (executieve functies). De andere talentklas is bedoeld voor kinderen die ook
ondersteuning nodig hebben bij deze executieve functies maar die daarnaast moeite hebben met (abstract)
leren. In deze talentklas wordt er aan dezelfde cognitieve doelen gewerkt als in de klas maar dan praktisch en op
het niveau van de leerling.

Joggingbroeken voor de kleutergroepen
De kleuterbouw heeft vrijwel geen makkelijke (jogging) broeken meer in voorraad. Dit betekent dat de
leerkrachten de kinderen die een ongelukje hebben, niet kunnen verschonen. Misschien heeft u nog
joggingbroeken (kleutermaat) in huis waar uw kind inmiddels is uitgegroeid. Zou u deze willen meenemen en aan
Remco van Wijngaarden geven. Remco staat ’s morgens bij het speeltuintje in de Nieuwe Batavierstraat. Alvast
heel hartelijk dank!
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Tussenschoolse opvang/lunch vanaf maandag 8 juni
TSO 10+
Zoals u hebt kunnen lezen in de uitgebreide mail die u hebt ontvangen op 2 juni jl., toch nog een paar zaken op
een rijtje m.b.t. het overblijven en dan met name voor kinderen van de TSO 10+ groepen.
In samenspraak met de directie is besloten om de TSO 10+ (gr. 7 en 8) tot het einde van dit schooljaar niet aan te
bieden. Dit is om de extra contacten in de buurt zo veel mogelijk de vermijden. Wij begrijpen dat dit voor de
leerlingen die hier gebruik van maken, een flinke tegenvaller is. Ze zijn gewend geraakt aan de vrijheid die ze
hadden en nu krijgen ze toch weer te maken met de “extra regeltjes” die bij de gewone overblijf gelden.
Wij zouden ons kunnen voorstellen dat u en uw kind besluiten dat hij/zij tussen de middag gewoon naar huis
mag. Het is in dat geval wel belangrijk om dit, graag via e-mail, door te geven aan de groepsleerkracht met een
cc. aan de TSO organisatie (tso@witteolifant.nl).

Extra schoonmaak door TSO medewerkers
Zoals u weet is hygiëne tijdens deze periode heel belangrijk. Daarom wordt er al vanaf het moment dat de
leerlingen weer halve dagen naar school gaan, dagelijks door vier vaste TSO medewerkers tussen de middag
extra schoongemaakt in de school. Ze maken dagelijks de WC’s, de wasbakken, de trapleuningen, de
deurknoppen e.d. grondig schoon. Vanaf 8 juni a.s. gaan ze hier de rest van dit schooljaar mee verder Dit
betekent dat we al onze TSO medewerkers weer kunnen inzetten.

Thuis lunchen
Als u uw kind altijd ophaalt tussen de middag, dan geldt voor de kleutergroepen dat de leerkracht in principe, net
als tijdens de halve dagen periode, op de vaste plek gaat staan in de Nieuwe Batavierstraat (tenzij u iets anders
afspreekt met de leerkracht van uw kind). De kinderen uit groep 4 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Door de corona uitbraak zijn alle 5 en 10 jarige gezondheidsonderzoeken van de JGZ stopgezet. Zie ook de extra
bijlage bij deze nieuwsbrief.

Jarige joppen
Komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
6 juni
Rafael uit groep 5B
Niki uit groep 8A
Merijn uit groep 7A
9 juni
Sebastián uit groep 6B
10 juni
Jimi uit groep 3
Boris uit groep 5B
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijn dag toegewenst!
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