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Laatste Nieuwsbrief via mail
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al gecommuniceerd is dit de laatse Nieuwsbrief
die u via mail ontvangt. De schoolapp wordt al goed gebruikt. Toch constateren
we dat niet alle ouders/ verzorgers hem al gedownload en aangemeld hebben.
Graag snel doen. Als het niet lukt kunt u altijd contact opnemen met de betreffende leerkracht(en).
Vakantierooster op hoofdlijnen vastgesteld
Met het Vakantierooster voor alle scholen is vorige week door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingestemd.
De finetuning gebeurt op korte termijn door de LaLoBo- MR.
De vakanties voor het schooljaar 2021- 2022 zijn als volgt vastgesteld:
Herfstvakantie:
25-10 t/m 29-10
Kerstvakantie:
27-12 t/m 07-01
Carnavalsvakantie:
28-02 t/m 04-03
2e Paasdag:
18-04
Meivakantie:
25-04 t/m 06-05
Hemelvaart:
26-05 t/m 27-05
2e Pinksterdag:
06-06
Zomervakantie:
25-07 t/m 02-09
Net als dit schooljaar wordt dit vakantierooster op schoolniveau aangevuld met
studiedagen.
Koningsspelen
Het duurt nog even, maar op 23 april staan de koningsspelen op de planning.
Omdat dan een studiedag gepland staat, zijn de kinderen vrij. Daarom hebben
we met Sportstuif, die ook de gymlessen op school verzorgt, afgesproken dat zij
een sportactiviteit aan zullen bieden om toch met de koningsspelen mee te kunnen doen. Meer informatie over de vorm waarin volgt in de nieuwsbrief van
april.
Maud, groep 8 Kruiskensweg, Astense Voorleeskampioen!
De voorleeswedstrijd werd dit jaar niet in de Klepel gehouden maar via een filmpje in de eigen groep.
Eigenlijk was dat best knus, met klasgenoten kijken naar alle kandidaten van de
Astense voorleeswedstrijd. Nadat een aantal andere kinderen een fragment hadden gelezen, was Maud aan de beurt. Na een korte introductie van haar
boek: het ministerie van oplossingen en de verdwenen van Gogh, las ze een fragment voor. Ze keek op de juiste momenten de camera in en wist een mooie intonatie aan te brengen in het verhaal. Ze zong zelfs stukken van een Frans lied.
Knap en grappig tegelijk hoe ze dat deed. Na alle voorlezers te hebben gehad,
was er een juryberaad. Spannend hoor! Toen werd de winnares bekend gemaakt: Maud GEFELICITEERD!!

Agenda
01-03 t/m 05-03: Rapportgesprekken (facultatief)
01-03-05-03: Adviesgesprekken groep 8
15-03: MR-vergadering
17-03: Prodas studiedag;
(kinderen vrij)
31-03: Theoretisch verkeersexamen
02-04: Paasviering
05-04: Tweede Paasdag
12-04: Nieuwsbrief 8
20-04 & 21-04: IEP eindtoets
groep 8
22-04: Studiedag (kinderen
vrij)
23-04: Studiedag (kinderen
vrij)

Aandacht voor hoofdluis
Bijna traditiegetrouw is deze tijd van het jaar weer het favoriete jaargetij van
de hoofdluis. We hebben al enkele meldingen binnen over kinderen met
hoofdluis. Fijn dat dat op school gemeld wordt!
Controleren op school is vanwege de huidige coronamaatregelen lastig. We
gaan kijken hoe we daar een mouw aan kunnen passen maar ondertussen is
het zaak thuis goed te controleren en te kammen.

Contactgegevens

Onderzoek naar internationalisering
De gemeente Asten maakt samen met de omliggende gemeentes onderdeel
uit van de Brainport– regio. Dit betekent dat we op korte of lange termijn
rekening moeten houden met vestiging van buitenlandse kenniswerkers. De
gemeente Asten start daarom samen met Stg. Prodas een onderzoek naar
kansen, mogelijkheden en behoeften van/ aan internationalisering.
Culturele sensitiviteit, burgerschap en global thinking krijgt binnen LaLoBo
steeds meer aandacht en vraagt iets van de begeleiding van de leerlingen.
Het zou fijn zijn als aan het onderzoek dat door een externe partij wordt uitgevoerd door alle ouders/ verzorgers wordt ingevuld

Locatie Kruiskensweg:

DigiD voor snellere testuitslag
In deze tijd kan het zomaar voorkomen dat uzelf of uw kind getest moet worden op corona. In afwachting van een testuitslag kan uw kind dus ook niet
naar school. Het is daarom aan te raden om voor uw kind een DigiD aan te
maken. Het is namelijk zo dat een testuitslag via DigiD meestal eerder beschikbaar is dan wanneer de GGD u telefonisch op de hoogte moet brengen.
Het aanmaken van een DigiD kan via de website van de Rijksoverheid.

info.lalobo@prodas.nl
Bezoek onze website op
https://www.kc-lalobo.nl/

Groepsovertijgend werken; een dilemma
Om kinderen het beste op hun niveau te kunnen begeleiden, worden ze
soms, op bepaalde vakgebieden, begeleid samen met kinderen uit andere
groepen. Daarmee halen we meer onderwijsrendement dan in de eigen
groep maar niet op het juiste niveau begeleid te worden. De laatste weken is
dat niet gebeurd vanwege corona- adviezen.
We gaan dat weer oppakken, daar waar het echt nodig is. Dat gebeurt dan
enkel in de ochtenden en zo kort mogelijk. Het thematisch werken in de middagen gebeurt dit thema dus enkel in de eigen groep.
Corona-maatregelen niet altijd begrepen
Zoals bekend, zijn de basisscholen alweer ruim 2 weken open. In die 2 weken
hebben we ervaring opgedaan met een aantal maatregelen die niet sympathiek lijken maar voor de veiligheid van iedereen en de voortgang van het
onderwijs nu even onontbeerlijk zijn. Het wegstuurbeleid is er daar één van.
We begrijpen heel goed dat ouders/ verzorgers niet altijd onmiddellijk hun
kind kunnen ophalen als een leerkracht dat nodig acht vanwege hoesten,
loopneus,………. enz.
Toch kunnen we als school geen probleemeigenaar zijn van opvangproblemen thuis. Een leerkracht, maar ook de school in zijn algemeenheid, wordt
behoorlijk in verlegenheid gebracht als een ouder geen gehoor wil geven aan
die oproep. In het belang van iedereen dus een dringend verzoek gehoor te
geven aan het verzoek een kind op te komen halen.
Als naar uw oordeel het probleem voorbij is, is het kind natuurlijk weer van
harte welkom.
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