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Schooljaar 2020-2021
Na weken van thuisonderwijs was het maandag 8 februari dan eindelijk zover: de kinderen mochten weer naar
school komen! Even leek het winterweer nog roet in het eten te gooien, maar gelukkig kon onze school toch
haar deuren weer wagenwijd openzetten voor alle leerlingen! Hopelijk kunnen we ook na de vakantie op een zo
normaal mogelijke manier blijven lesgeven, maar eerst is het volgende week tijd voor de voorjaarsvakantie.
Helaas zonder carnavalsfeesten en -optochten, maar wie weet wél met de nodige sneeuw- en ijspret. Zorg goed
voor elkaar en blijf gezond!

Even voorstellen: Ellen van Bindsbergen
Geboren en getogen in de Liemers, tussen Montferland, De Postbank en de
uiterwaarden van de Rijn. Een prachtige omgeving waar ik graag fiets of wandel.
Inmiddels 57 jaar en ruim 30 jaar ervaring in het onderwijs. Begonnen als
kleuterleidster op een school in Arnhem. Ik kwam er al snel achter dat ik me
verbonden voelde met kinderen waarbij leren en ontwikkelen niet altijd
vanzelfsprekend verloopt. En zo werd ik interne begeleider en later remedial
teacher. Met name het samenwerken met collega’s en externe deskundigen aan
eenzelfde doel, goede zorg voor leerlingen, gaf me veel voldoening.
Als intern begeleider werk je nauw samen met de directeur en dat leidde tot een
volgende stap, werken als directeur, schoolleider. Ik noem het zelf graag schoolleider
omdat dat is wat ik doe; leiding geven aan een organisatie met het doel goed
onderwijs te bieden aan onze kinderen.
Twee jaar geleden ben ik gestart op de Regenboog, een school waar ik met veel plezier werk. Vanaf het begin
heb ik met Wilma, de directeur van De Rots, een goed contact gehad wat leidde tot gezamenlijke vieringen en
de gezamenlijke koffiekamer.
Vanuit die gedachte heb ik bij de stichting aangeboden dat als het nodig zou zijn, ik me wilde inzetten
voor Kindcentrum De Rots.
Inmiddels zijn we twee maanden verder en werk ik met veel plezier met de nieuwe collega’s.
Twee scholen leiden is even zoeken naar de goede verdeling. Met dank aan beide teams gaat dit goed. Daarbij
woon ik alleen en heb ik alle tijd om met het onderwijs bezig te zijn. Gelukkig heb ik een fijne familie en lieve
vriendinnen die ook voor de ontspannen momenten zorgen.
Inmiddels heb ik al met meerdere ouders kennis mogen maken via Teams. Ik hoop dat het niet te lang duurt dat
we elkaar weer ‘live’ mogen ontmoeten. Mocht u vragen hebben dan ben ik natuurlijk bereikbaar via de mail of
telefonisch.
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Jarige Jetjes en Jobjes t/m 30 maart
februari
10 Sanne (groep 5)
10 Mika (groep 8)
13 Raevyen (groep 1/2a)
14 Indy (groep 3)
15 Katarina (groep 3)
17 Oscar (groep 3)
18 Luca (groep 4)
24 Romy (groep 6)
24 Stephanie (groep 7)
26 Duuk (groep 5)

maart
3 Levi (groep 7)
4 Leonor (groep 1/2a)
5 Anna-Maria (groep 7)
6 Rim (groep 5)
10 Inaya (groep 3)
11 Meiya (groep 5)
14 Imahn (groep 3)
16 Steffany (groep 5)
19 Lotte (groep 8)
20 Inès (groep 6)
21 Jairo (groep 3)
29 Leen (groep 6)
29 Gijsje (groep 7)
29 Teun (groep 6)
29 Myla (groep 3)
30 Reena (groep 6)

Belangrijke data t/m 30 maart
februari
donderdag 11
vrijdag 12
maandag 15 t/m
vrijdag 19
maart
maandag 29
dinsdag 30

gekke haren/hoedjes dag
carnaval op De Rots, zie aangepast programma verderop in deze nieuwsbrief
voorjaarsvakantie

studiedag – op dit moment niet zeker of deze doorgaat!
nieuwsbrief

Op de schoolkalender staan op 12&17 maart rapportgesprekken vermeld, deze worden naar een later te
bepalen moment verplaatst.
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Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden februari en maart zijn dat:

Kinderopvang Potje Knor - mededelingen
Dagopvang en peuteraanbod Kinderopvang Potje Knor
Vanaf maandag 8 februari zijn onze dagopvang en peuteraanbod weer open. Er wordt géén noodopvang meer
aangeboden. De kinderen mogen weer komen voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.
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Buitenschoolse opvang Kinderopvang Potje Knor
Onze buitenschoolse opvang blijft nog gesloten. De noodopvang, die op dit moment wordt geboden door de
BSO, blijft beschikbaar, zolang de BSO gesloten is. De kinderen van ouders met een cruciaal beroep en de
kinderen in een kwetsbare positie mogen dus nog gebruik maken van de noodopvang. De oproep is om hier
alleen gebruik van te maken als het echt niet anders kan. Van de kinderen die nu al naar de noodopvang komen,
gaat wij er van uit dat zij ook naar de noodopvang blijven komen.
Aanscherping maatregelen Kinderopvang Potje Knor
Om onze medewerkers te beschermen tegen besmettingen én onze dienstverlening naar u en uw kind te
kunnen continueren, vragen wij u opnieuw aandacht voor onze maatregelen.
•
Wij vragen extra aandacht voor het afstand houden van 1,5 meter. Let hier op bij het halen en brengen.
•
Het is locatie afhankelijk of u wel of niet de groep op mag. Dit is al eerder met u gecommuniceerd. Op de
locaties waar ouders de groep wél op mogen, vragen wij u om met niet meer dan één persoon tegelijk de
groep te betreden. Is er al een andere ouder op de groep, dan wacht u buiten de groep en houdt u afstand
van andere volwassenen.
•
Wanneer u de locatie of groep mag betreden, vragen wij u een mondneuskapje te dragen.
•
De kinderen mogen maar door één volwassene gebracht en gehaald worden. U komt dus niet samen met
uw partner of een ander familielid of kennis.
•
Wij houden de haal- en brengmomenten kort. Informatie over uw kind kan via de digitale weg (ouderapp)
of telefonisch gedeeld worden.
•
Als u, uw kind, of een huisgenoot positief getest is op COVID-19, mag uw kind niet komen. Wij vragen u
met de GGD te overleggen, voordat u uw kind weer brengt. Voor corona gerelateerde klachten hanteren
wij de meest recente beslisboom van het RIVM: https://www.boink.info/beslisboom
Voor ieders gezondheid en veiligheid mogen wij nu niet verslappen. Wij vragen u hier, samen met ons, een
verantwoordelijkheid in te nemen.
Met vriendelijke groet,
Karen Bogers | Locatiemanager Kindcentrum De Rots

Ik geef de pen door aan…….
Hallo allemaal,
Zoals iedere nieuwkomer de taak heeft om zich even voor te stellen is de beurt nu aan mij. Mijn naam is Marco
van Gerwen, ik ben 25 jaar en woon in Eindhoven. Sinds kort ben ik werkzaam op de BSO Potje Knor de
Coevering. Als opleiding heb ik MBO 4 Sport en Bewegen gedaan. Ik ben dan ook graag sportief bezig met de
kinderen. Vandaar dat ik indien mogelijk tijdens mijn dienst een sport activiteit zal doen met de kinderen die
mee willen doen. In mijn vrije tijd voetbal ik graag bij de club Unitas '59, waar ik al 22 jaar voetballend lid ben.
Helaas moest ik sinds kort een tandje lager gaan spelen omdat ik 2 heup operaties heb gehad. Daarnaast zoek ik
graag gezelligheid op met mijn vrienden of vriendin bijvoorbeeld op het terras.
Ik zal voortaan ongeveer 3 a 4 dagen te vinden zijn op de BSO. Ik sta altijd open voor een praatje. Om er samen
het beste uit te halen zijn zowel positieve feedback als verbeterpunten zeker welkom!
Ik kijk uit naar mijn komende tijd bij de BSO, graag tot snel!
Ik geef de pen door aan Sjef.
Met sportieve groet,
Marco van Gerwen

4

Carnaval op De Rots
•
•
•

op dinsdag 9 februari worden alle stemmen geteld en de Prins & Prinses
Carnaval 2021 bekend gemaakt!
op donderdag 11 februari houden we gekke haren/hoedjes dag.
De prins en prinses gaan met hun helpers de groepen langs om de twee
mooiste creaties uit te kiezen (op 1,5 meter afstand)!
op vrijdag 12 februari komen de kinderen allemaal in hun carnavalsoutfit naar
school.
De Raad van 11 opent Carnaval op De Rots en deelt opdrachten uit aan alle
groepen. De groepen gaan in de klas aan de slag met de opdrachten. We gaan
er samen een hele gezellige ochtend van maken met muziek, drinken en wat lekkers!

Luizen
In verband met Corona vindt er tijdelijk geen luizencontrole plaats op school. Daarom vragen we u om
regelmatig zelf de haren van uw kind te controleren op luizen. Hoe u dit het beste kunt doen leest u op
https://www.rivm.nl/hoofdluis of zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Rots Got Talent & optredens
Helaas mogen bij De Rots Got Talent en de optredens (zie schoolkalender) geen ouders aanwezig zijn i.v.m.
Corona.

Wist u dat…….
•
•
•
•
•

Wij alle leerlingen enorm gemist hebben?
De leerlingen tijdens de schoolsluiting via teams met klasgenoten hebben samengewerkt?
De leerlingen, ouders en leerkrachten trots mogen zijn op alles wat ze gedaan hebben tijdens de
schoolsluiting?
Er tijdens Corona hard gewerkt is aan de kwaliteit van ons onderwijs?
Elke leerkracht samen met de directeur (Ellen) en intern begeleider (Marloes) de leerlingen heeft
besproken, zodat we op 8 februari weer goed kunnen starten met het geven van fysiek onderwijs!
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•

•

Er tijdens de afgelopen thuisonderwijs periode veel ouders contact hebben gezocht met Kim
Claessen (Gemeente CMD). Wist je dat zij elke dinsdag van 14:00 tot 15:00 een telefonisch
(0636065447) inloopuurtje heeft voor ouders met een hulpvraag?
Tijdens de voorjaarsvakantie de BSO van Potje Knor alleen geopend is voor noopdopvang? En de
leidsters allerlei leuke activiteiten hebben bedacht rondom het thema “Kermis”? Zie de poster in
de bijlage van deze nieuwsbrief.
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