April 2020
Agenda
27 apr t/m 8 mei MEIVAKANTIE

Hallo allemaal
Het is een vreemde tijd waarin we ons nu allemaal bevinden.
April is normaal gesproken de maand van de Eindtoets groep 8, het
Verkeersexamen voor groep 7, het Schoolvoetbal voor groep 5 t/m 8, de
Koningsspelen, Paas/ Lentefeest, allerlei excursies en de schoolfotograaf.
Al het bovenstaande is inmiddels afgelast.
Samen hebben we er het beste van te maken in deze onzekere tijden.
“Alleen samen krijgen we het corona virus onder controle.”
We zien en merken aan de vele reacties van ouders en kinderen, dat iedereen
daarin optimaal meewerkt. Het is voor iedereen wennen geweest om langs de
digitale snelweg lesmateriaal en instructiefilmpjes te versturen, te ontvangen
en daar vervolgens op de beste manier mogelijk mee aan de slag te gaan.
We weten inmiddels ook dat de corona maatregelen worden verlengd t/m 28
april en alle scholen dus nog ruim drie weken doorgaan met het aanleveren
van thuiswerk.
De school blijft dus t/m de Meivakantie gesloten. Dit betekent niet dat er geen
interactie plaatsvindt tussen leerkrachten en leerlingen. Op allerlei manieren
worden filmpjes opgenomen en verstuurd en krijgen de leerkrachten ook op
die manier hele leuke reactie terug via de mail. Via We Transfer versturen
leerkrachten hun instructiefilmpjes met uitleg voor nieuwe lesstof. De
leerkracht geeft steeds aan met welk digitaal middel er gecorrespondeerd kan
worden en daarbij ook het tijdstip waarop vragen worden beantwoord.
Het allerbelangrijkste in deze coronatijd is: gelukkig te blijven met elkaar en
gezellig samen te eten. En ook vooral de kinderen te laten: bewegen, te
spelen, te knutselen, te kleuren, te tekenen, te lezen, te onderzoeken in de
tuin (thema kleuters: kriebelbeestjes), te dansen en te zingen.
Gelukkig doet de zon goed werk; af en toe een frisse neus halen is noodzaak!
Blijf gezond!
Lentegroet, Carla

OUDERFEESTAVOND vrijdag 29 mei 2020
Helaas…. Ook de Ouderfeestavond kan niet doorgaan door de
coronamaatregelen. Volgend jaar proberen we het weer.

In april zouden Thijs en Charlotte Oortwijn een ochtend komen meedraaien in
groep 3. Zij komen nl. verhuizen naar Castricum en starten na de meivakantie.
Helaas gaat dit meedraaien in april niet lukken. Dus wordt het nu:
Alvast veel plezier allebei in jullie nieuwe groep als we starten in mei!

in april
Freddy Huisman, Lize Cécile, Niels Schoen, Casper Braijé, Ben van Aalzum,
Nora Heimens, Pim Glorie, Juliet Hills, Yara de Winter, Heba Ahmad, Pim
van Dijk, Charlotte Oortwijn, Thijs Oortwijn, Oskar Bueno, Jonas Michon,
Pepijn Jansbeken, Max Leijting, Noud van Schagen, Rosalie de Hartog, Sara
Rijkers, Loek Sneekes, Casper Veldt, Eliza Berger en Anna Rikken.
Allemaal een hele fijne verjaardag!

Vakantierooster 2019 - 2020
Meivakantie
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie

27 april t/m 8 mei 2020
1 juni 2020
22 juni 2020
3 juli t/m 16 aug. 2020

Vakantierooster 2020 -2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

12 okt. t/m 16 okt. 2020
21 dec.2020 t/m 1 jan. 2021
22 febr. t/m 26 febr. 2021
5 april 2021
26 apr. t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
12 juli t/m 20 aug. 2021

Voor- en naschoolse opvang
Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:
0251 – 658058 of mailen naar: info@fortekinderopvang.nl

Inschrijven jongere broertjes en/of zusjes
Heeft u uw jongste kind nog niet officieel aangemeld?
Kom dan snel even bij me langs om een inschrijfformulier op te halen.

Kijk voor groepsnieuws op onze site: www.jvscas.nl

Voor al onze ouders die werken in de zorg en andere vitale beroepen:

HULDE VOOR JULLIE INZET !
Voor alle andere ouders:
Werk en blijf zoveel mogelijk thuis en houdt buiten voldoende afstand!
Voor iedereen: BLIJF GEZOND !

Ook voor thuiswerken zijn de volgende tips over faalangst wellicht zinvol.
Heeft je kind faalangst?
Faalangst betekent dat je kind bang is om iets niet te kunnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het
maken van een toets, een examen of het houden van een spreekbeurt. Leren en presteren is
belangrijk voor de toekomst van je kind. Soms lukt dat slecht. Niet omdat je kind lui of moe is of
omdat het werk te moeilijk is. Het lukt slecht omdat je kind er heel erg mee zit dat er goede
prestaties van hem/haar worden verwacht. De angst om te moeten presteren kan je kind zo
gaan beheersen dat hij/zij niet meer kan nadenken en plotseling niets meer weet. Je kind kan
buikpijn krijgen, gaan bibberen, zweten, stotteren of wordt misselijk. In dat geval spreken we van
faalangst.
Tip 1
Probeer erover met je kind te praten. Hij/zij is niet de enige met faalangst. Eén op de tien
kinderen heeft er last van. Vraag ook wanneer je kind last heeft van faalangst.
Tip 2
Straal zelfvertrouwen uit als ouder. Laat merken dat je vertrouwen hebt in je kind. Reageer
positief naar je kind, zoals “het gaat je lukken”. Reageer niet te veel op situaties die niet goed
gaan.
Tip 3
Leer je kind dat fouten maken niet erg is. Van fouten maken kun je leren, iedereen maakt wel
eens een fout. Laat zien dat je als ouder ook wel eens een fout maakt.
Tip 4
Zorg voor een evenwicht tussen leren en ontspannen. Ook al is het huiswerk niet af, geef je kind
de tijd om iets leuks te doen voor zichzelf of met jou als ouder.
Tip 5
Toon interesse in de prestaties van je kind.
Tip 6
Los niet alles voor je kind op. Dit maakt de faalangst groter.
Tip 7
Help bij moeilijke situaties en bescherm je kind niet teveel. Probeer je kind zelf situaties stapje
voor stapje op te laten lossen. Geef hierbij complimenten wanneer een stapje gelukt is.
Tip 8
Komen jullie er samen niet uit, zoek in overleg met je kind hulp bij deskundigen.

Mocht u vragen over faalangst, dan kunt u een afspraak maken bij het Opvoedspreekuur in uw
gemeente bij het volgende telefoonnummer: 088-0100555, dagelijks tussen 9.00-12.00 uur.
Ook kunt u kijken op www.positiefopvoeden.nl.

