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Agenda

REGEL VAN DE WEEK

Zondag 28 maart
Begin zomertijd
Donderdag 1 april
Paasontbijt
Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag; geen
school
Maandag 5 april
Tweede Paasdag; geen
school

-IK LET OP MEZELFDe nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief verscheen op vrijdag 4 december 2020. Wat is er een hoop gebeurd in
de tussentijd. Het team van De Haagse Beek is in ieder geval erg blij dat de kinderen weer fijn
op school kunnen komen. Het contact is voor ons allemaal erg belangrijk en daarom nu ook
weer een nieuwsbrief voor u als ouder. Omdat het een poos geleden is zetten we in deze
nieuwsbrief nog even een aantal eerdere zaken voor u op een rij.

De regel van de week
Op De Haagse Beek werken we met een vijftal vuistregels. Hieronder leggen we deze
vuistregels nogmaals aan u uit.
Ik ga goed met spullen om.
Wij zijn zuinig op de spullen binnen en buiten de school en hier besteden we ook aandacht
aan. Het besef dat spullen geld kosten is een belangrijk aandachtspunt die we meegeven aan
onze leerlingen. We willen toch allemaal dat mooie spullen mooi en goed blijven en lang
meegaan. Ga dus met de spullen om alsof ze van jezelf zijn. Het is vervelend wanneer er
spullen kapotgaan, per ongeluk of expres. Doe daarom voorzichtig, ook wanneer de spullen
niet van jou zijn. Ruim alles altijd netjes op, zodat er de volgende keer door jou zelf of een
ander ook weer mee gespeeld mag worden.
Ik let op mezelf.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Je kiest je eigen woorden of de manier
waarop je met je lichaam reageert. Iedereen wordt wel eens boos, maar hoe reageer je dan?
Blijf je rustig? Tel je wel tot 10? Of word je agressief en ga je schelden of vechten.
Ieder kind leert bij ons op school op zichzelf te letten. Elke dag werken we in de klas aan
sociale vaardigheden en oefenen we gewenst gedrag te vertonen. Vaak horen we namelijk
binnen en buiten de schoolkinderen zeggen: “Ja maar hij/zij….. of: Hij/zij deed het ook….”.
Het gaat voor de kinderen vaak gemakkelijker om het gedrag van anderen te veroordelen dan
om op het eigen gedrag te letten. Dat is niet de bedoeling. Let op jezelf! De leerkrachten
kunnen jou helpen daar een truc voor te vinden die bij jou past.
Ik praat met een ander.
Praten, communiceren, het overbrengen van boodschappen aan anderen. Het hele leven
bestaat uit praten met of zonder woorden. Iedereen zendt signalen uit. Hoe praten we met
elkaar: Schreeuwend, gillend, gebarend, rustig, vriendelijk, inlevend of met respect?
Bij ons op school besteden we aandacht aan het op een respectvolle manier en op een rustige
toon met anderen praten. Ook bespreken we met de leerlingen waarom dit belangrijk is. Door
te praten kunnen we anderen onze bedoelingen en wensen duidelijk maken. Nu, maar ook
later. We verwachten dan ook dat alle volwassenen die in de school komen (Haagse Beek
personeel, ouders, etc.) vriendelijk en respectvol met elkaar te communiceren ten behoeve
van een prettige sfeer op school.
Ik luister naar een ander.
Horen wat een ander zegt en zien hoe een ander zich voelt. Kijk je wel iemand aan wanneer
die tegen je praat? Laat je de ander uitpraten of onderbreek je hem of haar? Hoe ziet iemand
zijn gezicht eruit tijdens het praten met elkaar? Is hij of zij boos, blij, verbaasd of verdrietig?
Welke signalen zie en hoor je van de ander? Echt luisteren is best lastig!
Dagelijks besteedt de school aandacht aan het luisteren naar anderen. Veel misverstanden
ontstaan eigenlijk doordat we vergeten wat een ander zegt, of we luisteren maar half.
Hierdoor kan onduidelijkheid ontstaan. Met allerlei activiteiten (lessen, spelletjes, enz.)
ondersteunen we het luistergedrag van elkaar. Wij als school vinden het belangrijk dat

volwassenen hierin het voorbeeld geven door te allen tijde aandachtig naar elkaar (kinderen,
ouders, collega’s) te luisteren.
Ik help een ander.
Samen iets optillen. Helpen met een rekensom. Iemand troosten die verdrietig is. Op het
klimrek de hand van iemand vasthouden. Een pen oprapen die iemand heeft laten vallen. Iets
doen voor een ander is heel gewoon en vaak een kleine moeite. Bovendien wordt iedereen
blij wanneer iemand ons helpt of wanneer je een ander kan helpen.
Wij besteden op school actief aandacht aan het helpen van elkaar. Dagelijks stimuleren wij
de kinderen om samen te werken, samen te spelen en elkaar te helpen waar nodig. Daarvoor
moeten wij als volwassenen ook het goede voorbeeld geven. Wij helpen kinderen bij het
werk, bij het leren met elkaar op een gewenste manier om te gaan, voor zichzelf op te komen
en nog veel meer. Andersom helpen de kinderen ons ook vaak. Zo doen ze klusjes, helpen
met opruimen, helpen elkaar bij het maken van de sommen of laten ze iemand met het spel
meespelen, die alleen aan de kant zit. Iedereen kan iemand helpen!

De medezeggenschapsraad
Voor onze MR zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om mee te denken over het
reilen en zeilen in de school? Neem dan contact op met juf Katja via
k.oostenbrug@sbodehaagsebeek.info en solliciteer!

Inlooptijden en bubbels
Zoals u inmiddels al weet zijn de scholen opengegaan onder strikte voorwaarden. Zo moeten
de contactmomenten van de groepen onderling sterk worden beperkt. Om die reden spelen
alle groepen apart buiten, zijn er verschillende start- en eindtijden per groep en is de school
opgedeeld in zogenoemde bubbels. Binnen deze bubbels kunnen leerkrachten met elkaar
samenwerken. Buiten de bubbels mogen leerkrachten niet in andere klassen lesgeven. Dit
heeft voor ons allemaal behoorlijk wat consequenties gehad. Om te zorgen dat we voor alle
groepen in een vijfdaagse schoolweek kunnen voorzien hebben we de volgende bubbels
moeten combineren; <1-2 en 3> <4A en 4B> <5 en 8A>. Dit heeft gevolgen voor de
quarantaine bij een besmetting met Corona. Wanneer er in groep 3 een besmetting is
vastgesteld moet niet alleen groep 3 thuisblijven maar ook groep 1-2. Dit geldt ook bij de
andere twee gecombineerde bubbels. De overige klassen vormen alleen met de eigen groep
een bubbel <6> <7> <8B> en kunnen bij besmetting dus volstaan met een quarantaine van
de eigen groep.
Voor alle duidelijkheid staan hier nog een keer de start- en eindtijden van de verschillende
groepen op een rij;
Groep
Starttijd en ingang
Eindtijd
1-2
08.50 - 09.00 zij ingang
14.50 - 15.00 op woensdag 12.20 - 12.30
3
08.50 - 09.00 zij ingang
14.50 - 15.00 op woensdag 12.20 - 12.30
4A
08.40 - 08.50 zij ingang
14.40 - 14.50 op woensdag 12.10 - 12.20
4B
08.30 - 08.40 zij ingang
14.30 - 14.40 op woensdag 12.00 - 12.10
5
08.40 - 08.50 zij ingang
14.40 - 14.50 op woensdag 12.10 - 12.20
6
08.30 - 08.40 zij ingang
14.30 - 14.40 op woensdag 12.00 - 12.10
7
08.50 - 09.00 hoofdingang 14.50 - 15.00 op woensdag 12.20 - 12.30
8A
08.40 - 08.50 hoofdingang 14.40 - 14.50 op woensdag 12.10 - 12.20
8B
08.30 - 08.40 hoofdingang 14.30 - 14.40 op woensdag 12.00 - 12.10

Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is kunt u hem of haar telefonisch afmelden op het telefoonnummer
van de school. Inmiddels is daar een tweede mogelijkheid bij gekomen, namelijk via de Social
Schools App. Deze mogelijkheid kan alleen worden gebruikt wanneer u een account heeft
aangemaakt EN wanneer u gekoppeld bent middels de koppelcode die in een tweede
handeling naar uw mailadres wordt gestuurd. Ziekmelden dient te gebeuren vóór half negen
en met een geldige reden. Binnenkort komt er in de Social Schools App de mogelijkheid om
een reden aan te geven. U dient dan ook ALTIJD een reden aan te geven voor de ziekmelding.
Kinderen kunnen niet naar school met Corona- en/of verkoudheidsklachten. Bij koorts dient
het hele gezin thuis te blijven. Ook wanneer u getest bent en in afwachting van de uitslag,

mag uw kind niet naar school. Ongeoorloofd verzuim wordt door ons altijd geregistreerd en
kan bij veelvuldige herhaling leiden tot een melding bij de leerplichtambtenaar.

Te laat komen
Alle kinderen die na 09.00 uur binnen komen registreren wij als ‘te laat’. Bij veelvuldige
herhaling worden de volgende regels van kracht;
• 3 keer te laat: de administratie van de school neemt telefonisch contact op met de
ouders of verzorgers van de betreffende leerling.
• 6 keer te laat: de leerkracht nodigt de ouders of verzorgers van de betreffende
leerling uit voor een gesprek.
• 9 keer te laat: de directie gaat het gesprek met ouders of verzorgers aan en schakelt
indien nodig schoolmaatschappelijk werk in. De administratie van de school meldt in
overleg met de leerkracht, de directie en schoolmaatschappelijk werk, de ouders of
verzorgers bij leerplicht. Leerplicht stuurt de ouders of verzorgers een
waarschuwingsbrief.
• 12 keer te laat: de administratie van de school meldt de ouders of verzorgers
opnieuw bij leerplicht. De leerplichtambtenaar nodigt de ouders of verzorgers uit
voor een gesprek. Hieruit vloeit mogelijk een hulpverleningstraject voort. De
administratie stelt de leerkracht, de directie en schoolmaatschappelijk werk op de
hoogte.

Juiste gegevens
Om u als ouder snel en goed te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de school in het bezit
is van het juiste adres, telefoonnummer en emailadres. Zorgt u er alstublieft voor dat wij de
juiste gegevens hebben. U kunt dit doorgeven/checken bij onze administratie. Linda Wielenga
is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 14.30 uur via het
telefoonnummer van de school of per mail l.wielenga@sbodehaagsebeek.info

Mondkapjes en afstand
Er geldt het dringende advies voor het hele team, stagiaires en de kinderen van groep 7 en 8
om een mondneusmasker gebruiken op de gang/trap. Bent u ouder van een leerling in groep
7 of 8, geeft u dan alstublieft een masker mee naar school.
Binnen de school houdt iedere volwassene tenminste 1,5 meter afstand van elkaar, voor
kinderen op de basischool geldt deze regel niet. Toch stimuleren we ook de kinderen om
zoveel als mogelijk de afstand onderling te bewaren. Om die reden spelen de groepen ook
onafhankelijk van elkaar buiten op aparte delen van onze speelpleinen.

Onlineonderwijs
In de komende tijd is het niet ondenkbaar dat er groepen naar huis worden gestuurd. Dit kan
om de volgende redenen;
• Een leerling is positief getest; hele klas inclusief leerkrachten en stagiaires moeten in
quarantaine.
• Een leerkracht moet getest worden en de vaste vervanger is niet beschikbaar.
• Een leerkracht is positief getest; hele klas inclusief de duo-partner en stagiaires
moeten in quarantaine
Als een klas één dag thuis komt te zitten, wordt er die dag geen onlineonderwijs gegeven.
Wanneer de leerlingen langer dan één dag thuis zitten wordt het online werken vanuit huis
opgestart. De leerkracht, of diens vervanger, geeft dan de rest van de week online les tussen
09.00 en 14.00 uur mits hij of zij zelf niet ziek is.

Bedankt!
Het is een gekke tijd voor ons allemaal. Toch maken we met elkaar er steeds het beste van.
Vanuit het team van de Haagse Beek spreken we dan ook onze dank uit aan u als ouder voor
uw steun en flexibiliteit.

