Nieuws voor ouders
en leerlingen

Schooljaar 2020-2021, februari 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Het is een bijzondere periode. De Fakkel heeft besloten om
tijdens de lockdown en scholensluiting toch in de ochtenden
open te zijn en onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Fijn
dat we een groot deel van de leerlingen dagelijks konden
lesgeven op de locatie. Ook deze week verloopt het anders
dan anders door de weersomstandigheden.
We proberen met elkaar, met leerlingen, ouders/verzorgers,
collega’s steeds weer het beste te doen voor de leerlingen.
En tot nu toe gaat dat gelukkig goed! Houd vol en blijf
gezond allemaal!

Personele wijzigingen
Juf Chaymae, onderwijsassistent in groep Regenboog, is
zwanger! Ze gaat na de carnavalsvakantie een aantal weken
op afstand van de leerlingen aan de Van Goghlaan werken
en daarna met verlof. Juf Deborah en juf Mona Lisa komen
stage lopen onder begeleiding van juf Emy en gaan tevens
de vervanging van Chaymae op zich nemen.
In groep groen komt Sabrina stage lopen (PABO 3).
Tot de zomervakantie wordt het team van De Fakkel
versterkt door een onderwijsassistente van De Kornalijn, juf
Glenda.
Inmiddels heeft juf Ingrid Bergsma, lerarenondersteuner, na
vele jaren werken binnen Het Driespan/Koraal afscheid
genomen van de organisatie.
Juf Els van Wingen is aangenomen als vaste leerkracht
binnen het team. Zij blijft voorlopig werken in groep oranje.

Nieuwe methode technisch en
begrijpend lezen
Een aantal collega’s zijn aan het uitzoeken welke nieuwe
methode voor lezen goed aansluit bij de leerlingen op De
Fakkel. In de meeste nieuwe methodes wordt een
combinatie gemaakt tussen technisch lezen en begrijpend
lezen. De huidige methode gebruiken we dit schooljaar voor
het laatst. In februari wordt in de klassen gestart met het
uitproberen van 2 nieuwe methoden. Wij laten het weten
zodra er een nieuwe leesmethode voor volgend schooljaar is
gekozen.

Leerlingbesprekingen
Zoals u heeft kunnen lezen in de schoolkalender staan in
maart de leerlingbesprekingen gepland. Via deze weg willen
wij u laten weten dat deze besprekingen digitaal zullen
plaatsvinden. Wij vinden het erg jammer en hadden u graag
fysiek uitgenodigd op school, maar door de huidige
maatregelen i.v.m. COVID-19 is dit nog niet mogelijk. De
leerkrachten zullen via u via parro laten weten, wanneer u
zich kunt inschrijven en zullen daarna een uitnodiging via
teams sturen, zodat we de besprekingen online kunnen
voeren. Houdt u er rekening mee dat uw zoon/ dochter op
de dag van de leerlingbespreking vrij is.

Zonnemarkt
Zoals jullie op de kalender van dit schooljaar kunnen zien,
staat de Zonnemarkt gepland op 1 april. We willen u via deze
nieuwsbrief laten weten dat de Zonnemarkt niet door kan
gaan i.v.m. COVID-19. We hopen dat we volgend schooljaar
wel een fantastische Zonnemarkt kunnen organiseren samen
met De Sponder.

PBS
U bent allemaal op de hoogte dat wij op de Fakkel werken
met PBS. Dit staat voor een Positive Behavior Support en is
een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het
versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van
probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve,
sociale omgeving, die het leren bevordert en
gedragsproblemen voorkomt.
Dit doen wij door gewenst gedrag aan te leren door middel
van gedragslessen, deze worden gevisualiseerd, geoefend en
beloond met de welbekende bandjes en groepsbeloningen.
Daarnaast hebben de leerkrachten geleerd om allemaal op
dezelfde manier te reageren. Dit doen zij onder andere door
het inzetten van de reactieprocedure, de 2 minutenregel,
actief negeren en aandacht vragen van de groep. Dit
schooljaar leren de leerkrachten over het gebruik van het 5G
model en de escalatieketen.
De leerkrachten houden de incidenten bij in Swiss en deze
worden besproken met de CVB. Dit schooljaar zijn we ook
gestart om de CICO kandidaten (gele interventie) bij te
houden in dit systeem.
Helaas kunnen we dit schooljaar door alle corona
maatregelen geen oudercursus organiseren. Maar mocht u
vragen hebben over PBS kunt u terecht bij de leerkracht van
uw kind. In de bijlage vindt u PBS complimentenkaartjes
voor thuis.

Soms lukt het even niet en kan het fijn zijn om
(professionele) ondersteuning te krijgen.
Wat kan een jeugdprofessional voor u betekenen?
De jeugdprofessional is er voor kleine en grote vragen over
opgroeien, opvoeden en jeugdhulp. Sommige vragen kunnen
direct worden opgepakt en opgestart.
Lijkt het goed om intensieve hulp in te zetten, dan kan de
jeugdprofessional u ondersteunen bij het maken van een
gezinsplan, als doorverwijzing, waarin staat wat er nodig is
en wie wat doet.
Ook de school kan de jeugdprofessional om ondersteuning
vragen om mee te denken op groeps- en individueel niveau.
Het gaat dan om onderwerpen met betrekking tot het
welbevinden van het kind: sociaal-emotioneel, gedrag en
gezin. De school bespreekt de zorgen altijd eerst met de
ouder(s) voordat deze met de jeugdprofessional besproken
worden.
Veel liever had ik met u en alle kinderen kennisgemaakt in
de school of op het schoolplein, maar door de huidige
maatregelen moeten we dit helaas nog even uitstellen.
Zodra het kan, kom ik heel graag langs op de Fakkel! Tot die
tijd ben ik via telefonisch -of mailcontact, of natuurlijk via
videobellen, te bereiken.
Contact met de jeugdprofessional?
Heeft u een vraag over uw kind, wilt u iets delen over de
ontwikkeling van uw kind of heeft u een vraag waarmee u
met mij van gedachten wil wisselen? U kunt mij het beste
bereiken via de intern begeleiders van De Fakkel: Jidske
Dudok en Ellen Huizinga
Maar u mag mij ook altijd een mail sturen om een vraag te
stellen of om een afspraak te maken:
m.bouwman@wegwijsroosendaal.nl

Belangrijke data

Even voorstellen….
De Fakkel en team Jeugd van de gemeente Roosendaal
werken nauw samen om zo nóg beter met u als ouders op te
trekken wanneer er vragen zijn over het opgroeien van uw
kind.
Als jeugdprofessional van team Jeugd ben ik betrokken bij de
Fakkel. Daarom wil ik mij graag aan u voorstellen:
Mijn naam is Mira Bouwman. Ik ben getrouwd en wij hebben
3 kinderen. Werken op het snijvlak zorg/onderwijs heeft mij
altijd erg geboeid. Ik werk al jaren met jeugdigen en hun
ouders. In de afgelopen 12 jaar binnen het
(basis/speciaal)onderwijs voor het bieden van ambulante
intensieve behandeling. Sinds 2018 ben ik als
jeugdprofessional in dienst van team Jeugd voor de
gemeente Roosendaal.
Uit mijn eigen ervaring als moeder, maar ook als
jeugdprofessional weet ik dat opvoeden een flinke klus is.

15 februari 2021
t/m 19 februari
2021
3 maart 2021
8 maart 2021
9 maart 2021

11 maart 2021
15 maart 2021
16 maart 2021

17 maart 2021
22 maart 2021
31 maart 2021
4 en 5 april 2021

Carnavalsvakantie

Groep 2 vrij
Leerlingbespreking groep oranje
(leerlingen van deze groep vrij)
Leerlingbespreking groep rood en
groen (leerlingen van deze groepen
vrij)
Leerlingbespreking groep wit
(leerlingen van deze groep vrij)
Leerlingbespreking groep paars
(leerlingen van deze groep vrij)
Leerlingbespreking groep aqua en
geel (leerlingen van deze groepen
vrij)
Groep 2 vrij
Leerlingbespreking groep bruin
(leerlingen van deze groep vrij)
Groep 2 vrij
1e en 2e Paasdag

6 april 2021
14 april 2021
23 april 2021
26 april 2021
27 april 2021
28 april 2021
3 mei 2021 t/m
14 mei

Studiedag, leerlingen vrij
Groep 2 vrij
Koningsspelen
Studiedag, leerlingen vrij
Koningsdag, leerlingen vrij
Groep 2 vrij
Meivakantie

