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Corona crisis
Een gespreksonderwerp waar we niet meer omheen
kunnen. Ik merk dat ik het hier meerdere keren per
dag over heb. Ik heb veel vragen en wil veel weten.
Helaas krijg ik niet op al mijn vragen antwoord. Wij
kunnen ons daarom maar al te goed voorstellen dat
uw kind(eren) met heel veel vragen zit(ten). Deze
nieuwsbrief staat voor het grootste gedeelte in het
teken van de corona crisis. Vanuit verschillende

instanties hebben we berichten gekregen om met
jullie te delen. Hopelijk heeft u als ouder hier baat bij.
Voor zowel uw kind(eren) als uzelf. Op 2 juni zal de
laatste nieuwsbrief van dit schooljaar worden
verstuurd. Hopelijk gevuld met ander en leuker
nieuws. We wensen u en uw gezin alle gezondheid en
hopelijk tot snel!

Jarige Jetjes en Jobjes t/m 1 juni
April
9 Inaya (gr 3)
10 Esey (gr 5)
15 Lisa (gr 6)
15 Gaby (gr 1-2b)
16 Stavros (gr 1-2b)

19 Ronin (gr 8)
19 Lowys (gr 3)
20 Maud (gr 6)
21 Daniëlle (gr 8)
21 Santiago (gr 6)

27 Jacky (gr 8)
28 Joella (gr 1-2a)
28 Jayden (gr 5)

Mei
2 Anouk (gr 1-2a)
5 Rayden (gr 3)
6 Quirijn (gr 5)
6 Ilana (gr 5)
12 Jelle (gr 5)

15 Mayra (gr 6)
17 Patricia (gr 1-2a)
18 Yousri (gr 7)
20 Diogo (gr 1-2b)
21 Max (gr 3)

23 Amara (gr 4)
28 Mitchell (gr 6)
29 Djordy (gr 8)
31 Lena (gr 4)
31 Jaydee (gr 5)

t/m 1 juni
1 Mohamad (gr 7)

Belangrijke data in april, mei en juni
April
Dinsdag 7
Donderdag 9
Zondag 12
Maandag 13
Woendag 22
Vrijdag 24
Maandag 27

Nieuwsbrief de Rots
Dag van de conciërge
1e Paasdag
2e Paasdag
Secretaresse dag
Begin Ramadan
Meivakantie en Koningsdag

Mei
Dinsdag 5
Zondag 10
Maandag 11

Dinsdag 19
Donderdag 21
Vrijdag 22
Vrijdag 29
Zondag 31

Bevrijdingsdag
Moederdag
Einde meivakantie
Luco
Optreden groep 7/8, 14.00 uur
MR-vergadering, 20.00 uur
Schoolfotograaf
Hemelvaartsdag
Vrij
Kijkmoment, 12.00 uur
1e Pinsterdag

Juni
Maandag 1

2e Pinksterdag

Dinsdag 12

Welkom op school
We heten Veerle, Mariam, Azra en Mathijs van harte welkom bij ons op school! We wensen deze kinderen én
hun ouders een hele fijne start en tijd toe op ‘De Rots’. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen!

Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden april, mei en juni zijn dat:

Nieuwsbrief Jeugd en Gezin (maart en april)
Als Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) informeren we jou graag over lokaal nieuws rondom het
thema opvoeden en opgroeien én de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Wil jij meer weten over het
aanbod van het CMD? Kijk dan op onze website www.geldrop-mierlo.nl
Informatie over omgaan met gevolgen coronavirus
De huidige thuisblijfsituatie door de maatregelen tegen het coronavirus zorgt voor vragen bij veel ouders en
jongeren. Hoe ga je hier als ouder mee om? Er zijn verschillende websites die hier betrouwbare informatie over
geven.
Op de website van opvoeden.nl staat algemene informatie met verschillende links naar andere websites. Onder
andere over hygiëneregels, thuisonderwijs en mediaopvoeding. Op de website van het Nederlands
Jeugdinstituut (NJI) kun je informatie vinden over het omgaan met de ‘nieuwe’ thuissituatie en wat je kunt doen
als de spanningen oplopen. Met tips hoopt het NJI een eerste richting te geven. In de loop van deze weken
zullen de tips aangevuld worden met concrete voorbeelden, om ouders en professionals verder te helpen.
Ook voor jongeren is er informatie te vinden op de website van het NJI. Jongeren kunnen hier lezen over vragen
en antwoorden, het interview met de minister-president van het Jeugdjournaal terugkijken en tips lezen over
hoe ze om kunnen gaan met deze situatie.
LEVgroep
Vanwege het coronavirus heeft ook de LEVgroep haar werkzaamheden aangepast. Hoewel de locaties dicht zijn
en de spreekuren, bijeenkomsten en activiteiten niet doorgaan, zijn ze aan het werk en bereikbaar. Kijk hier
waar je je vragen kan stellen, hoe de LEV groep je kan helpen en wat jij voor een ander kunt betekenen.
https://www.levgeldrop-mierlo.nl/lokaal-aanbod/corona-we-doen-het-samen
Gratis online training voor alle gescheiden ouders
Waarschijnlijk kun je als gescheiden ouder de komende weken best wat tips en adviezen gebruiken. Veel ouders
zijn meer dan ooit op hun mede-ouder aangewezen, er moet intensiever dan anders worden samengewerkt
tussen gescheiden ouders. Kinderen zijn in ieder geval de komende 3 weken hele dagen thuis. Deze situatie
vraagt veel van onze flexibiliteit. Om jou als ouder te ondersteunen in deze tijd biedt Villa Pinedo de training
‘Voor alle gescheiden ouders’ tot 6 april kosteloos aan. Via deze link is de training te volgen:
https://training.villapinedo.nl/
Tips voor kinderen met autisme
Op de website van ‘Geef me de 5’ staan tips gericht op ouders van kinderen met autisme. Ook als je kind geen
autisme heeft, vind je er vast nuttige informatie. Denk aan afspraken en een dagplanning maken en uitleg geven
over het coronavirus. Je vind er ook filmpjes en handige downloads om je uitleg te ondersteunen.
Thuis gymmen
Nu de kinderen thuis zijn van school, hebben ze ook tijd nodig om hun energie kwijt te kunnen. Via deze link
vind je verschillende leuke suggesties voor bewegingsspelletjes in en om het huis.

Droomkaartjes
Droomkaartjes om over na te denken, om over te kletsen en om over te dagdromen. Met 12 nieuwe kaartjes en
een lege versie om zelf in te vullen. Droomkaartjes zijn kaartjes met vragen. De kaartjes zijn op heel veel
verschillende manieren te gebruiken. Op deze website zijn de kaartjes gratis te downloaden.
Bereikbaarheid CMD Jeugd
Ook wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Dat houdt in dat wij onze afspraken in principe telefonisch voeren.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 16.00 uur en op
vrijdag van 9.00 - 12.30 uur. Via mail zijn wij bereikbaar op cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.
Agenda
8 april

Ouderavond voor kinderen met autisme (onder voorbehoud), bibliotheek Geldrop.
Mail: cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl

Op dit moment zijn de ontwikkelingen rondom het coronavirus moeilijk te voorspellen. Check op de website of
vraag na of een bijeenkomst doorgaat en of het verantwoord is om hierheen te gaan.
Heb je nog ideeën en/of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via cmdjeugd@geldropmierlo.nl.

Oproep vanuit de ouderraad

Ik geef de pen door aan…….
Zoals jullie weten is het al een poosje dat we de pen doorgeven. Na Karen mocht ik iets over mezelf schrijven.
Hallo mijn naam is Melek Yuksel. Ik werk sinds november 2017 met plezier bij Potje Knor.
Ik werk met de doelgroep van 0 tot 4 jaar en spring af en toe in bij de buitenschoolse opvang.
Ik kom uit een Turks gezin van 6 kinderen. Al ben ik geboren en getogen in Nederland.
In mijn privé leven onderneem ik vele leuke uitjes met mijn familie en mijn gezin. Wij zijn trotse ouders van een
dochter van bijna 4 jaar. Eind april mogen wij ons tweede wonder verwelkomen in ons gezin.
Ik geef de pen door aan Martha Sleutjes

Kinderopvang Potje Knor verzorgt wel opvang tijdens Corona crisis
Wij zijn niet gesloten, maar wij kunnen helaas niet alle kinderen op dit moment in onze opvang welkom heten.
Wij verzorgen alleen opvang wanneer u een cruciaal beroep heeft, of wanneer u in een vitaal proces werkt.
Hieronder valt ook noodopvang voor ouders die nu geen klanten van Potje Knor zijn. Heeft uw kind een SMI
(Sociaal Medische Indicatie) plaats, dan is hij of zij ook welkom. Natuurlijk mag uw kind niet ziek, verkouden zijn,
hoesten of koorts hebben.
Wij nemen in onze opvang de volgende maatregelen:
Wij werken in kleine groepen, van maximaal 8 kinderen;
Wij wassen regelmatig onze handen en vragen de kinderen dit ook te doen;
De groepsruimtes, die in gebruik zijn, worden zorgvuldig gereinigd;
Onze locatie heeft meerdere, ruime, groepsruimten en een speelhal. De kinderen kunnen op voldoende
afstand van elkaar spelen;
Wij vragen extra aandacht voor het afstand houden van 1,5 meter. De geldt voor de medewerkers op
kantoor en wij vragen dit ook aan u. We vragen u hierop te letten bij het halen en brengen. Onze
pedagogisch medewerkers blijven in contact met de kinderen, dit is onderdeel van ons werk;
Tenslotte vragen wij om niet met twee volwassenen tegelijk de groep te betreden. Ziet u dat er meer dan
twee volwassenen en de aanwezige pedagogisch medewerkers op de groep zijn, dan vragen wij u even te
wachten alvorens de groepsruimte te betreden.
Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe en hopen snel weer alle kinderen te mogen ontvangen!

IVN Geldrop
Lang thuis zitten is niet leuk. Zeker niet voor kinderen. Daarom geeft IVN Geldrop op haar website leuke tips om
thuis en dichtbij huis te genieten van de natuur.
De Werkgroep Scholen gaat wekelijks ideeën geven waarmee kinderen alleen, of samen met hun ouders, op een
leuke manier bezig kunnen zijn met de natuur rondom huis.
Het eerste thema is vogels rondom huis. Alleen al door te kijken en te luisteren valt er heel wat te beleven.
Vanaf de website van IVN Geldrop https://www.ivn.nl/afdeling/geldrop kunt u leuke doe tips voor kinderen
downloaden door te klikken op “Van de natuur genieten van uit huis”.

Wist u dat…….
-

-

We de kinderen heel erg missen?
We hopen dat we de kinderen snel weer kunnen zien?
De kinderen uit groep 4 hebben meegedaan met een echte weeg-challenge? Er zijn zelfs heerlijke
taarten en koekjes mee gebakken!
De kinderen uit groep 4 weten wat een hertekraaielepelaregeitegaaieberebavianebilleraffedillefant
is? kijk maar:

De kinderen uit groep 4 hier een heel leuk liedje bij leren?
Wij super trots zijn op alle kinderen, papa’s, mama’s en anderen, omdat ze allemaal zo goed hun
best doen bij het thuis werken?
Juf Thessa uitgedaagd wordt, door de kinderen uit groep 4, met hele lastige opdrachten?
Quirijn (groep 5) een column heeft geschreven over het Corona virus? Wil je hier meer over weten,
dan kun je aan Quirijn vragen of hij hierover wil vertellen en of je het misschien mag lezen.

