Nieuwsbrief 2: 14 oktober 2020
Beste ouders,
Bij deze bieden wij u de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2020 – 2021. De herfst doet zijn
intrede in het land en dat merken we aan de dalende temperatuur buiten! Het schooljaar is nu ruim
een maand bezig en de activiteiten van de afgelopen en de komende periode willen wij graag met u
delen in deze nieuwsbrief. Binnenkort kunt u ook de schoolgids raadplegen op de website. Deze ligt
nu ter instemming bij de medezeggenschapsraad.
We wensen u veel leesplezier!
Namens het team,
S. Biharie, waarnemend directeur | intern begeleider
Voortgang onderwijs
Zoals bekend worden de directie en het bestuur sinds de zomervakantie ondersteund door twee
tijdelijke onderwijsadviseurs.
De didactiek van de basisvakken taal en rekenen krijgen vanzelfsprekend extra aandacht. De
leerkrachten zijn druk bezig om het rekenonderwijs volgens de nieuwste methode de Wereld In
Getallen 5 aan te bieden en begrijpend lezen wordt aan de hand van de methode Nieuwsbegrip
aangeboden. De leerlingen kunnen thuis in de MOO omgeving inloggen en de bijbehorende
opdrachten maken. Uw kind heeft dagelijks huiswerk. De leerkracht
plaatst deze op de website van de school.
In de onderbouw (groepen 1 en 2) wordt de methode KIJK gebruikt om
de kleuters goed te volgen in hun ontwikkeling. Het is de bedoeling dat
de leerlingen op interactieve wijze zich de leerstof en de vaardigheden
eigen maken.
Tijdens de Kinderboekenweek zijn diverse ouders en bekende
Nederlanders langs geweest om voor te lezen in de groepen.

Toetsen
Afgelopen periode zijn de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 druk bezig
Prof. dr.C. Choennie
geweest om de Citotoetsen te maken. Deze toetsen zijn het vorige
schooljaar uitgesteld vanwege corona. Deze toetsen zijn op vrijwel alle
bassischolen in Nederland uitgesteld naar september of oktober. Het is de bedoeling om voor de
herfstvakantie alle Citotoetsen te hebben afgerond.

De resultaten van deze toetsen worden tijdens het 10-minutengesprek in november met u
besproken. Ingeval er bijzonderheden zijn, zal de leerkracht contact met u opnemen. Wij proberen
om de eventuele leerachterstanden die door de lockdown zijn ontstaan vanzelfsprekend te
verminderen. Zo wordt iedere zondag van 11.00 uur tot 13.00 uur taal- en rekenles gegeven aan de
leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Ingeval uw kind nog niet is aangemeld, kunt u dit alsnog doen.
Tijdens de herfstvakantie wordt ook 3 dagen les gegeven aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8.
De aanmeldperiode voor de herfstvakantielessen is al gesloten.
Voortgang corona
Het aantal coronabesmettingen neemt landelijk helaas nog steeds toe. Op school hebben we
volgens de RIVM voorschriften maatregelen genomen. Het nieuwste coronaprotocol staat op de
website van de school.
Samenvattend zijn de volgende regels van toepassing:
1. Alle leerlingen zonder klachten gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het
extra van belang dat die worden nageleefd.
Het gaat daarbij om:
• Een goede melding en monitoring van besmettingen;
• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school
binnentreden (zie voor meer informatie: https://www.rivm.nl/documenten/ triage-bezoekers);
• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.
U hebt via media vernomen dat het aantal besmettingen steeds toeneemt. Daarom hebben wij
besloten dat in het gebouw alle volwassenen een mondkapje dragen.
De toekomst van de school
Het werken aan de bestuurlijke toekomst van de VAHON school heeft afgelopen periode niet stil
gelegen. Wel is er enige vertraging ontstaan in dit proces, door de landelijke lockdown in maart. De
gesprekken zijn desondanks voortgezet. De actuele informatie wordt steeds op de website geplaatst.
Onder alle omstandigheden zorgen wij er vanzelfsprekend voor dat het onderwijs aan de kinderen
goed doorgaat.

De ouderbijdrage
Jaarlijks wordt er om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Met dit geld organiseert de Ouderraad
activiteiten zoals schoolavonden, de Sint-, Kerst-, Holi- en Divali-viering enzovoorts.
De bedragen zijn:
• Voor 1 kind € 22,-;
• voor twee kinderen €27,• Voor drie kinderen €34,De ouderbijdrage kan gestort worden op rekeningnummer NL53 INGB 0000 0793 82 Stichting Vahon
onder vermelding van Ouderbijdrage 2020/2021 Bij voorkeur willen we dat u het geld overmaakt op
voornoemde bankrekening. Het contant betalen bij de administratie van de school willen we zoveel
mogelijk vermijden.
Hindoefeestdagen
De hindoefeestdag Gandhi Jayanti hebben we onlangs gevierd.
Medewerkers van de Indiase ambassade zijn langs geweest om
informatie te geven over Mahatma Gandhi en de leerlingen zijn naar
het Gandhibeeld op het Transvaalplein geweest om een krans/mala
te leggen.
Nawratum valt dit jaar tijdens de herfstvakantie. Dit wordt op school
daarom niet gevierd. De leerkrachten zullen tijdens de dharmalessen
aandacht besteden aan Nawratum. Wij wensen iedereen een subh
Nawratum toe.

Saccidānand Brahma Dhām
Op de 2e etage is sinds de zomervakantie een lokaal ingericht
waar leerlingen zich kunnen terugtrekken om tot rust te
komen of te mediteren. Alle leerlingen hebben een bezoek
gebracht aan deze ruimte en binnenkort wordt deze ruimte
officieel geopend. Dit is een zeker een aanwinst om de hindoe
identiteit meer vorm te geven. De naam van deze ruimte is op
democratische wijze bepaald.
We zijn trots en blij dat we deze ruimte op onze school
hebben!

Planning voor de komende periode:
Datum
16 oktober
19 okt. t/m 21 okt

Activiteit
Studiedag
Herfstschool.
Tijd 9.00 uur tot 14.00 uur

19 oktober t/m 23 okt
2 november
3 november
5 november
18 februari 2021
13 november
25 november

Herfstvakantie
Voetbal gr 7/8
Voetbal gr 5/6
Voetbal 3/4
schoolfotograaf
Divaliviering op school
Oudermiddag

Overige informatie
De leerlingen zijn vrij.
Leerlingen die zich hebben
aangemeld, nemen deel aan
de herfstschool.
De leerlingen zijn vrij.
Op het sportveld Remo.
Op het sportveld Remo.
Op het sportveld Remo.
Informatie volgt nog.
U krijgt nog een uitnodiging.

Een korte impressie van allerlei activiteiten die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden:
Fietsexamen

Bakfietsles

Fietsles

Cursus mobiele fotografie

Cursus Djembé

Schoolbrengweek

Textiele werkvormen

Techniek

Schaakles

Schaakles

