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Hoe gaat het op Den Doelhof na de heropening?
Vanaf 8 februari zijn de scholen weer open. Het was weer ontzettend fijn dat we allemaal naar school
mochten komen. Dit uiteraard met aangescherpte maatregelen voor het onderwijs. Wij proberen u hier
steeds zo goed en volledig mogelijk over te informeren.
Tot nu toe zijn er geen leerlingen positief getest en zijn er nog geen units in quarantaine gegaan. Dit is te
danken aan een flinke portie geluk, maar uiteraard ook aan het feit dat iedereen zich zo goed mogelijk aan
de regels houdt. De belangrijkste regel is natuurlijk: houd uw kind thuis bij klachten en laat uw kind
eventueel testen.
Inloop
Bij de inloop is het de bedoeling dat de kinderen van unit 5 t/m 8 van 8.20 u. tot 8.30 u. de gelegenheid
hebben om binnen te komen. Ben dus op tijd! De kinderen van unit 1 t/m 4 van 8.30 u. - 8.40u. Kom gerust
wat later, zodat u niet vóór 8.30u al staat te wachten.
Wij proberen de tijden wanneer kinderen naar binnen mogen komen strikt te hanteren, bij slecht weer kan
hier een uitzondering op worden gemaakt.
Wanneer het druk is op de looppaden, maak dan gerust gebruik van het gras. Zoek de ruimte op om 1,5
meter afstand te houden. We zien dat veel ouders een mondkapje dragen bij het ophalen.
Het werken in groepjes
In de kleuterunits spelen de kinderen met elkaar en door elkaar. In unit 3 t/m 8 werken kinderen binnen de
eigen stamgroep in vaste groepjes. Wanneer een leerling uit de unit positief getest wordt, zal toch de hele
unit in quarantaine gaan. Waarom werken we dan in groepjes? We houden hiermee de kans op besmetting
van klasgenoten zo klein mogelijk en proberen hiermee een uitbraak te voorkomen. Omdat de kinderen in
het paasweekend 4 dagen niet op school zijn, worden de groepjes na dit weekend opnieuw samengesteld.
Hopelijk kunnen we na de meivakantie versoepelen en weer op de normale en gewenste manier in de units
lesgeven.
Werken in groepjes vraagt om samenwerking. Van en met elkaar leren, geduld hebben, complimenten
geven, rekening houden met elkaar, dingen bespreken die lastig zijn, afspraken maken en taken verdelen.
Kijk maar eens hoe wij dat doen.
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Citotoetsen 3 t/m 8
We hebben de afgelopen weken de citotoetsen afgenomen. Voor ons weer goede input zodat we het aanbod
kunnen afstemmen op de ontwikkeling van de leerlingen. We zijn eigenlijk heel tevreden over de gemiddelde
groepsresultaten, maar op individueel niveau kan dit natuurlijk wel verschillen. De resultaten worden in het
volgende kind-oudergesprek meegenomen en besproken, of zijn onlangs al besproken. De thuiswerkperiode
is voor ieder kind anders geweest en heeft er anders uitgezien. Omdat we naar de brede ontwikkeling van
een kind kijken, zijn o.a. de toetsresultaten, maar ook de observaties en kindgesprekken belangrijk voor ons.
Kinderen uit unit 8 hebben de grafieken van de citotoetsen al ontvangen omdat zij onlangs de
adviesgesprekken hebben gehad. Ondanks de twee periodes van thuisonderwijs in het afgelopen jaar,
hebben de kinderen zich positief ontwikkeld en is er een passend advies gegeven. De aanmeldingen in het
voortgezet onderwijs hebben inmiddels plaatsgevonden.

Meesters- en juffendag uitgesteld
De meesters- en juffendag, die we eigenlijk op 30 april hadden gepland, wordt verzet naar een nader te
bepalen datum. We hopen dat we na de meivakantie iets meer mogelijkheden hebben i.v.m. de
coronamaatregelen, zodat we er weer een fantastische dag van kunnen maken.

Ouderbijdrage
Dit schooljaar hebben we u via de betalingsmodule van Social Schools gevraagd
om de ouderbijdrage over te maken. De ouderbijdrage wordt door de ouderraad
ingezet om activiteiten op school te organiseren en een gedeelte ervan wordt
ingezet voor de schoolreisjes. Tot nu toe heeft 97% van de ouders de
ouderbijdrage betaald, dat betekent dat we er weer veel leuke dingen van
kunnen doen. De ouders die nog niet betaald hebben ontvangen nog een
herinnering.

Paasviering
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om op donderdag 1 april een lekkere paaslunch
te organiseren.
Kinderen nemen van thuis een lekker lunchpakket (voor zichzelf) mee naar school EN een
bord, lege beker en eventueel bestek. De ouderraad verzorgt het drinken en wat lekkers.
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Bord, beker en bestek komen vuil mee naar huis, zodat het thuis afgewassen kan worden. Geef uw kind
daarom een plastic zak mee om de vuile vaat in te doen.
Kinderen uit unit 1-2 krijgen op donderdag 1 april een ‘coronaproof’ optreden van de Paashaas in de
buitenlucht.

Hoofdluiscontrole
Voorlopig wordt er op school nog geen hoofdluiscontrole gehouden. We vragen ouders om dit thuis met
enige regelmaat te controleren. Wanneer uw kind hoofdluis of neten heeft, vernemen we dit graag. We
vragen u om dit door te geven per mail aan de leerkracht én administratie cobyps@dendoelhof.nl. Wanneer
meerdere kinderen in de unit hoofdluis hebben, brengen we andere ouders op de hoogte. Ook kunnen wij u
in contact brengen met de GGD of iemand van ons eigen hoofdluisteam wanneer u vragen heeft, advies wilt
of twijfelt of uw kind neten of luizen heeft.

April 2021

Maart 2021

Kalender
2
5
16

Studiedag; kinderen vrij
Paasmaandag; vrije dag
Kledinginzameling (zie flyer als
bijlage bij deze nieuwsbrief)

27

Koningsdag; vrije dag

Oranje comité

Hallo jongens en meisjes,
Dinsdag 27 april a.s. vieren we weer Koningsdag!
Net als vorig jaar, mogen we helaas nog geen groot feest organiseren vanwege de welbekende maatregelen.
Maar niet getreurd, we hebben iets bedacht zodat je met je eigen gezin toch iets leuks kunt doen op
Koningsdag!
In de week van 19 april ontvangen jullie via de juffrouw of meester een tasje met daarin een opdrachtenkaart
voor een wandel/fiets speurtocht. Degenen die tijdens de tocht de oplossing weten te vinden, kunnen tegen
inlevering van deze opdrachtenkaart op Koningsdag (27 april 2021) een ijsje halen bij het IJshofje. Bewaar
deze kaart dus goed!
Ook kun je supergave prijzen winnen door je huis/tuin/voordeur/raam mooi te versieren in het teken van
Koningsdag. Hang bijvoorbeeld de vlag uit met een mooie tros ballonnen of versier je huis met slingers. Laat
je creatieve brein er maar eens op los!
Maak jij de leukste, origineelste, gekste selfie bij jouw mooi versierde huis of tijdens de tocht? Dan win je
misschien wel een tour met een leger Jeep in de Peel!
Tijdens de speurtocht ga je op zoek naar al deze creaties. Wie telt de meeste versierde huizen?
Als je broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes hebt, die nog niet naar school gaan en ook niet naar Stichting
Kinderopvang Meijel, mail dan naar Koningsdagmeijel@gmail.com en we zullen zorgen voor een extra
opdrachtenkaart voor hem of haar.
We hopen dat we op 27 april een heleboel enthousiaste kinderen door Meijel zien
wandelen of fietsen! Succes met de voorbereidingen en wie weet ben jij een van de
gelukkige prijswinnaars!
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