Fonkelnieuws november
Hierbij de tweede editie van het Fonkelnieuws. De maand december staat voor de deur, een
feestmaand. Zondag 28 november start De Advent; de aanloopperiode van vier weken tot Kerstmis.
We kijken ernaar uit om met alle kinderen deze mooie tijd te beleven en straks samen Kerst te
kunnen vieren.
In dit Fonkelnieuws starten we weer met Diamant nieuws en vervolgens nieuws per locatie.
Veel leesplezier!

Vervangingen
U heeft wellicht gelezen of gehoord over het tekort aan personeel in het basisonderwijs. Ook wij
ondervinden dit wekelijks. PCBO heeft een goede vervangingspool met invallers. Voor langere tijd, bij
bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziekte maar ook voor één of meerdere dagen. Als er ‘s ochtends
een leerkracht ziek is, bellen wij vervangingen om te kijken wie er beschikbaar is voor die dag. Helaas
is dit laatste erg lastig omdat er te weinig vervangers zijn. Met name door deze winterperiode; de
griepgolf en natuurlijk Corona. Vaak lukt het dan om intern een en ander op te lossen; schuiven met
leerkrachten en ondersteuners of onze vast leerkrachten die een extra dag komen inspringen. Soms
lukt dit niet en hebben we geen bemensing voor iedere groep. We zijn dan in het uiterste geval
genoodzaakt om een klas naar huis te sturen. Gelukkig is dit nog nauwelijks aan de orde geweest op
de Diamant scholen maar gezien de komende winterperiode willen we dit toch noemen. Mocht hier
sprake van zijn, dan hoort u dit natuurlijk zo snel mogelijk.

Corona
Vanuit PCBO is het dringende advies ouders beperkt in de school te laten de komende periode. Het
kan dus zijn dat gesprekken online plaatsvinden. Ook zullen activiteiten waar ouders en externen bij
betrokken zijn, mogelijk niet doorgaan. We rekenen hierbij op uw begrip. Het onderwijsproces willen
we zo goed mogelijk door laten gaan en we zullen steeds overwegingen en keuzes moeten maken.

We willen u vragen dat mocht er iemand positief getest zijn in uw gezin, dit door te geven aan school.
Vanuit de GGD wordt geadviseerd in verband met de lange wachttijd voor testen, een zelftest te
doen. In de bijlage kunt u de beslisboom lezen, raadpleeg deze als u twijfelt.
Gelukkig kan er veel wel; het sinterklaasfeest voor de kinderen gaat door en we zijn bezig met de
organisatie van de kerstviering. U krijgt na het weekend een update rondom Sinterklaas en hoe we
dit gaan organiseren.

RI&E
In de maand november hebben alle drie de Diamantscholen een RI&E gemaakt. Dit is de Risico
Inventarisatie en Evaluatie. Dit onderzoek en rapport gaat over veiligheid van zowel het gebouw en
plein voor ons allen, als de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. Hieruit volgt een plan
met aandachtspunten. Dit wordt gedeeld met de MR.

Vorige week heeft u allemaal een bericht ontvangen rondom de Sinterklaas activiteiten. We kijken er
naar uit dat Sint onze school komt bezoeken. De ouderraad heeft onlangs met hulp van ouders de
school prachtig versierd! Onze teamkamer is omgetoverd tot plakjeshuis, het ziet er heel mooi uit en
het is verboden toegang voor de kinderen.... het is een spannende maar zeker ook leuke tijd!
Voor alle activiteiten en data verwijs ik u naar het Parro bericht van vorige week. Na het weekend
ontvangt u een update over hoe de 2 december er precies uit komt te zien.

OR Oliebollenactie
De OR organiseert dit jaar een oliebollenactie. Bakker Harry vd Meer, dorpsbakker uit Wenum
Wiesel, wil de oliebollen voor het Diamant bakken! Alle kinderen mogen zoveel mogelijk van dit
lekkers verkopen. Met de oliebollenverkoop, kunnen we samen het schoolpleinpotje weer aanvullen
of een leuke activiteit halverwege het schooljaar organiseren (afhankelijk van Corona).
Binnenkort krijgen de kinderen een informatiebrief en bestellijst mee.

Testen tijdens de gymles; de MQ-scan.
In december gaan we starten met de MQ scan tijdens de gymles. Hierbij een uitleg over wat de MQ
scan inhoudt

Motoriek speelt een cruciale rol in de gezondheid van kinderen. MQ scan heeft een unieke methode
ontwikkeld om de motorische ontwikkeling van kinderen te meten én verbeteren in de
basisschooltijd. Snel, simpel en betrouwbaar is de test. Vanaf dit jaar gaat de gemeente Apeldoorn
aan de slag met de MQ scan op een aantal bassischolen. De sport- en beweegregisseurs en
vakleerkrachten gaan op een aantal scholen de test uitvoeren. Het is de bedoeling dat er elk jaar
meer scholen getest worden en uiteindelijk alle scholen in de gemeente hier mee gaan werken. Zo
krijgen we inzichtelijk hoe de motoriek van de kinderen op deze leeftijden is in de gemeente, in de
wijken en specifiek voor elke school afzonderlijk. Bij alle drie de Daimantscholen gaan we deze
maand ook testen met de MQ scan, later dit schooljaar zullen we nog een keer testen. De kinderen
gaan over een beweegbaan en voeren allerlei motorische vaardigheden uit. Dit gebeurt op tijd en
daar hangt een score aan. De test is wetenschappelijk onderbouwd en met de resultaten kunnen de
vakleerkrachten van de scholen weer verder met de motoriek van de kinderen. Daarnaast is het een
mooi middel om te verwijzen naar specifiek sportaanbod. Het is vooral een erg leuke activiteit voor
de kinderen in de gymles en het levert de leerkrachten data op waarmee ze verder kunnen in hun
jaarplan voor de gymlessen.

Data
Do 2 dec: Sinterklaas op school
Wo 22 dec: kerstfeest op school, informatie volgt
Do 23 nov: volgende Fonkelnieuws
Vrij 24 dec ‘s ochtends studieochtend gr 1-4 kinderen vrij
’s middags studiemiddag gr 5-8 kinderen vrij
Ma 27 dec t/m 7 jan kerstvakantie
Week na de kerstvakantie: luizen pluizen
Ma 17 jan studiedag: kinderen vrij

