Maandbrief juni 2020
Belangrijke data
29 juni
Afscheid groep 8
30 juni
Laatste schooldag
1 en 2 juli
Ingelaste studiedagen
3 juli t/m 14 agustus: Zomervakantie
17 augustus
Eerste schooldag!
24 augustus
Start overdrachtsgesprekken
De leerkrachten volgend schooljaar

Brigitte van Haren was al stagiaire in groep 8, zij blijft bij
ons als Leraar In Opleiding. Omaima el Haji ondersteunde
het afgelopen schooljaar in groep 4; zij gaat zich het
komend schooljaar vooral richten op de kleutergroepen.
Gaby Geluk en Marionne Smallegange zijn komend
schooljaar actief als leraarondersteuner en remedial
teacher. Zij dragen eraan bij dat alle kinderen de extra
aandacht krijgen die zij nodig hebben.

Het Atelier is
volop in
beweging, en
daar hoort bij
dat er nieuwe
leerkrachten
komen, en dat
sommige
anderen gaan.

Onze conciërge, Joke Flotman, krijgt een collega: Vallerie
Janki. Vallerie is een bekende op onze school. Zij werkte al
een aantal jaren in de tussenschoolse opvang en deed al
allerlei klussen waarmee zij Joke en de leerkrachten werk
uit handen nam.
Intern begeleider:

Mieke Endeveld.

Vakleerkracht gym:

Johan Lee.

Juf Marion uit
groep 7 en juf
Marcia uit groep 5 gaan nieuwe uitdagingen aan op
andere scholen. Wij bedanken hen voor hun geweldige
inzet en wensen hen veel succes op hun nieuwe school!

Administratie:

Jacinta Kwak.

Ouder-en kindcoach:

Petra van der Goot.

Directeur:

Jan Heijmans.

Wij verwelkomen op Het Atelier drie nieuwe leerkrachten:
juf Hanke, meester Rigte en meester Marthein. Alle drie
hebben zij onderwijservaring opgedaan op verschillende
scholen in Amsterdam en alle drie kiezen zij bewust voor
de leuke kinderen en de werkwijze van Het Atelier.

Afscheid groep 8

Zo gaat het er volgend schooljaar uitzien:
Groep 1/2 A:

Claudia Jaensson;

Groep 1/2 B:

Debora de Vries;

Groep 1/2 C:

Lilian Drielinger.

Door de corona pandemie is alles anders, dus ook het
afscheid van de leerlingen van groep 8.
We gaan natuurlijk zorgen dat het toch een onvergetelijke
dag wordt. Juf Marian is al weken bezig om dit samen met
de kinderen voor te bereiden.
Normaal gesproken gaat groep 8 een week op kamp naar
Texel. Dat kon niet doorgaan. Als alternatief blijft de hele
klas een nacht slapen op school. Super spannend!

In alle kleutergroepen staat ook Omaima el Haji (nu groep
4) één of meer dagen voor de klas.
Groep 3: Carmen de Lange;
Groep 4: Mandy Las van Bennekom/Marthein Smit;
Groep 5: Anniek Boon;
Groep 6: Joke van Gelderen/Rigte Wiegman;
Groep 7: Sanne Muijser/ Hanke Potze;
Groep 8: Marian Schuckmann/Brigitte van Haren.

De eindmusical kan dit jaar niet in één voorstelling op
school voor alle ouders worden opgevoerd. We zijn blij

dat we op maandag 29 juni terecht kunnen in
theater De Omval. Daar geven de kinderen twee
opvoeringen voor de ouders. Jammer dat het niet
tegelijkertijd voor alle ouders kan, en jammer dat minder
familie dan anders kan worden uitgenodigd. Maar de
musical opvoeren in een écht theater is natuurlijk een
belevenis om mooit te vergeten!
Dinsdagmiddag 30 juni maken de schoolverlaters een ererondje om de school, zodat alle kinderen de
schoolverlaters op een veilige manier kunnen uitzwaaien.
Laatste schooldag
De feestelijkheden die gepland stonden op de laatste
schooldag moeten we helaas inperken.
In plaats van met de hele school op het plein, sluiten de
kinderen dit schooljaar af in de klas. Hoe de dag er precies
uitziet, hoort u volgende week. In ieder geval wordt het
een leuke, gezellige dag!
Overdrachtsgesprekken
Vanwege de periode van afstandsonderwijs, hebben wij
zo laat mogelijk in het schooljaar getoetst. Om die reden
zijn de geplande studiedagen opgeschoven naar 1 en 2
juli.
Ook om die reden, gaat de eindrapportage anders dan we
gewend waren.
Uw kind krijgt een kort rapport mee op de laatste
schooldag, 30 juni. Daarin staat globaal de ontwikkeling
dit schooljaar beschreven.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar, gedurende twee
weken vanaf 24 augustus, voeren de leerkrachten
overdrachtsgesprekken met u en uw kind.
In dat
gesprek zijn
naast u en
uw kind,
zowel de
oude als de
nieuwe
leerkracht
aanwezig. U
hoort de
uitslagen
van de
toetsen die
de kinderen de komend weken maken. Ook zal in dat
gesprek gesproken worden over de voortgang en wordt
de overdracht van de oude naar de nieuwe leerkracht
gedaan.
Op deze manier zorgen we dat alle belangrijke informatie
doorgegeven wordt en kunnen alle betrokkenen
aanvullingen geven.

Nieuwbouw
Er is nog weinig van te zien; toch loopt de ontwikkeling
van de nieuwbpouw keurig volgens plan.
De afgelopen maanden is door gemeente, schoolbestuur,
schoolteam, Kind en Co, projectontwikkelaar, aannemer
en architect in werkgroepen van wisselende samenstelling
gesproken over het schetsontwerp van de school.
De grote lijnen waren al wel duidelijk, maar de partijen
moesten het nog eens worden over een aantal belangrijke
details met betrekking tot de precieze indeling van de
school en de inrichting van de buitenruimte, de technieken kooklokalen enzovoort.
Het definitieve ontwerp wordt nu getekend. Komend
schooljaar wordt een grote parkeergarage aangelegd voor
de hele wijk en daar bovenop komt dan de school. Als
alles volgens plan blijft verlopen, trekken we daar juli
2022 samen met Kind en Co in.

Praten over Corona
Vakanties en vrije dagen schooljaar 20/21.

Hieronder een artikel met adviezen van het Jeugdjournaal over hoe je
met je kind in gesprek kunt gaan over het corona-virus.

Begin volgend
schooljaar
krijgt u een
handige
kalender, maar
hieronder volgt
vast een
overzicht van
de vakanties,
vrije dagen en
studiedagen.

Eerste schooldag

17 augustus

Herfstvakantie

12-10 /18-10-2020

Kerstvakantie

21-12 / 03-01-2021

Voorjaarsvakantie

22-02 / 28-02-2021

Goede vrijdag

02-04-2021

Pasen

04-04 / 05-04-2021

Koningsdag

27-04-2021

Meivakantie

03-05 / 16-05-2021

Pinksteren

23-05 / 24-05-2021

Zomervakantie

12-07 / 22-08-2021

Studiedagen

09-10-2020
18-02-2021 en/ 19-02-2021
06-04-2021
24-06-2021 en 25-06-2021
09-07-2021

Hoe praat jij met je kind over het coronavirus? Het
belangrijkste is: stel vragen en luister naar je kind. Wees
eerlijk over het coronavirus zonder je kind bang te
maken.
Tip 1. Stel vragen
Praten begint met vragen stellen aan je kind over het
coronavirus. Bijvoorbeeld: ‘Wat vind jij ervan dat…’ Stel
open vragen waar je kind méér op kan antwoorden dan
alleen ja of nee. Zo kom je erachter waar jouw kind over
nadenkt. En zo weet je of jouw kind zich zorgen maakt
over corona.
Ben je benieuwd welke vragen door veel kinderen en
jongeren worden gesteld? Bekijk dan eens vraag en
antwoord voor kinderen en vraag en antwoord voor
jongeren. Er is ook een pagina met informatie voor kleine
kinderen (3-7 jaar) (ctrl+klikken).
Let op: Ken je de wet van de dubbele bescherming?
Kinderen beschermen hun ouders door niets te zeggen als
ze merken dat hun ouders bang of bezorgd zijn. Ouders
doen hetzelfde, omdat ze hun kind niet onnodig bang
willen maken. Als ouders doorbreek je dit door vragen te
stellen. Zo kom je erachter of je kind bang is.
Tip 2. Wees eerlijk
Waarschijnlijk stelt jouw kind ook vragen aan jou over het
coronavirus of over dingen die ermee te maken hebben.
Wees eerlijk zonder je kind bang te maken. Heeft je kind
zorgen? Geef aan dat je die zorgen begrijpt en stel je kind
gerust. Zeg niet dat er niets aan de hand is. Een kind
merkt aan veel dingen dat het gewone leven nu anders is
dan normaal.

Tip 3. Houd je antwoord kort
Blijf met je antwoord zo dicht mogelijk bij de vraag van je
kind. Ga niet uitweiden. Pas het aan de leeftijd en
karakter van je kind aan. Heb je een jong kind? Voeg niet
teveel informatie toe over het coronavirus. Check of jouw
antwoord voldoende is. Bijvoorbeeld: ‘Heb je daar nog
meer vragen over…?’
Tip 4. Leg uit waarom dingen nu anders gaan
Waarom zijn bijvoorbeeld de bibliotheek, scholen en het
zwembad dicht? Waarom gaat het op school anders dan
je gewend was? Waarom werk je thuis? Waarom mogen
er geen kinderen komen spelen? Gebruik hulpmiddelen
om dit uit te leggen op het niveau van je kind.
Bijvoorbeeld het Jeugdjournaal of een coronaprentenboek.
Tip 5. Geef aan wat jouw kind zelf kan doen
Jouw kind kan de coronacrisis niet oplossen. Maar jouw
kind kan wel helpen: door goed handen te wassen en
anderhalve meter afstand te houden van andere mensen.
Je kind kan ook helpen om de sfeer thuis goed te
houden. Of door een tekening te maken voor oma of de
oude mensen in de buurt.
Tip 6. Blijf erover praten
Heb je al vaker gepraat over het coronavirus? Blijf dat
doen. Zo blijf je in gesprek en weet je wat er in je kind
omgaat. Kies een spontaan moment, bijvoorbeeld als
jullie samen de tafel dekken. Of knoop een gesprekje aan
als je kind jou een vraag stelt.
Tip 7. Let op het gedrag van je kind
Gedrag en lichaamshouding zeggen soms meer dan 1000
woorden. Het gedrag verraadt dat er vragen of
onuitgesproken emoties zijn, waarvoor kinderen de
woorden niet kunnen vinden Kijk naar je kind: zie je
lichamelijke tekenen dat jouw kind zich zorgen maakt
over het coronavirus? Bespreek dit en stel hier vragen
over. Is je kind bijvoorbeeld stiller of meer terughoudend
dan normaal? Stel daar een vraag over. Bijvoorbeeld; ‘ik
merk dat je wat stiller bent, wil je me vertellen waar je
aan denkt?’

Tip 8. Heb aandacht voor gevoelens
Kinderen kunnen in deze situatie stiller, angstiger of
misschien bozer zijn dan normaal, dat is heel logisch.
Benoem en erken die gevoelens; hun gevoel is écht en het
mag er zijn. Bespreek dit met elkaar om erachter te
komen welke gedachtes en vragen bij deze gevoelens
horen. Dit kan weer helpen om het begrijpelijk en beter
behapbaar maken. Gebruik bijvoorbeeld deze
emotiekaartjes (ctrl+klikken) om het gesprek op gang te
brengen.
Maakt jouw kind zich zorgen?
Anke Klein, wetenschapper aan de Universiteit Leiden,
doet al jaren onderzoek naar angst bij kinderen. Zij gaf bij
het Jeugdjournaal een aantal goede tips hoe kinderen zich
beter kunne voelen als er zo veel narigheid in het nieuws
is. Op deze pagina (ctrl+klikken) worden ook drie tips aan
ouders gegeven.
Tip 9. Sluit je gesprek positief af
Benoem wat er goed gaat in het gezin. Vraag wat jouw
kind leuk vindt aan deze bijzondere tijd. Vertel ook wat jij
fijn vindt in deze tijd.
Tip 10. Let op meeluisteren
Wees je ervan bewust dat kinderen vaak automatisch
meeluisteren met gesprekken tussen volwassenen over
de coronasituatie. Of ze luisteren mee met het journaal
voor volwassenen. Hierdoor kan jouw kind bang worden.
Het krijgt teveel informatie. Let hier bewust op. Jij weet
wat jouw kind aankan. Praat daarom zelf met je kind over
corona.
Extra gesprekstips van Unicef
Check of je kind te maken heeft met pesten en
discriminatie
Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er meer
meldingen van rassendiscriminatie. Check of je kind
hiermee te maken heeft. Heeft jouw kind last van pesten
en discriminatie of pest jouw kind andere kinderen? Leg
uit dat het coronavirus niets te maken heeft met hoe
iemand eruit ziet, waar hij vandaan komt of welke taal hij
spreekt. Pesten is altijd verkeerd. Juist nu is het belangrijk
om aardig te zijn voor elkaar.
Praat met je kind over mensen die anderen helpen
Voor kinderen is het belangrijk te weten dat mensen
elkaar helpen en steunen. Vertel hen dat bijvoorbeeld
dokters en verpleegkundigen alles op alles zetten om te
zorgen dat we veilig zijn. Het kan voor kinderen
geruststellend zijn te weten dat mensen meeleven en
actie ondernemen.
Bron: www.unicef.nl (ctrl+klikken)

Andere manieren
Er zijn gezinnen waar op een andere manier wordt
gepraat over het coronavirus. Handvatten bij deze
verschillende situaties zijn gebundeld op de
pagina Anderstalige en andere alternatieve communicatie
(ctrl+klikken).
Ouders van kinderen met autisme
•
•
•
•
•

Wat je kunt doen om je kind gerust te stellen vind je
op balansdigitaal.nl.
Meer informatie gericht op mensen met autisme, hun
ouders en hulpverleners vind je op autismenetwerkzhn.nl.
De NVA heeft een Wegwijzer autisme en corona gemaakt.
Meer tips over praten met kinderen vind je bij
het Kenniscentrum KJP.
De Vereniging Gehandicapten Nederland biedt informatie
voor zorginstellingen en ouders
Verder lezen en bronnen

•
•

KJP: hoe praat je met kinderen over het coronavirus
Unicef: hoe praat ik met kinderen over het coronavirus?
Hulpmiddelen bij praten over corona

•
•

Prentenboek: Flip, grote vriend en corona
Prentenboek: Noor en het coronavirus
Bekijk met jouw jonge kinderen het coronaverhaaltje voor
kleintjes:

Bekijk het coronaverhaaltje voor kleintjes
Of bekijk samen de speciale uitzending van het
Jeugdjournaal over het coronavirus:
Bekijk de speciale uitzending van het jeugdjournaal
Bron: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2327156-speciaalnos-jeugdjournaal-over-het-corona-virus.html

