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Algemeen
De nieuwsbrief van januari, de eerste in het nieuwe jaar. Rondom alle maatregelen heb ik geprobeerd om
zolang mogelijk te wachten om zoveel mogelijk informatie rondom corona te hebben. Dat lukt helaas niet,
deze week volgt er, op een later moment, aanvullende informatie.
Na de kerstvakantie zijn we vol goede moed gestart, we hebben inmiddels wat hectische weken achter de
rug. Veel quarantaine gevallen, groepen thuis en leerkrachten afwezig. We hebben ons best gedaan om zo
duidelijk mogelijk te communiceren, kinderen en ouders te zien en te begeleiden waar mogelijk en dat te
doen wat nodig was. Mocht nog u tips en adviezen voor ons hebben dan horen wij dat echt graag, we doen
ons best maar het kan altijd beter.
Met hartelijke groet, namens het team van de Indon.
Pauline van der Veen
Agenda
27 januari ouderavond Oudergesprekken (geannuleerd)
18 februari studiedag ( alle kinderen zijn vrij)
19 februari t/m 27 februari voorjaarsvakantie
Coronaupdate
Zodra er meer informatie is over het aangepaste beleid zal ik u informeren. Mocht u in de tussentijd
behoefte hebben aan zelftesten, laat dat dan aan de leerkracht weten.
CITO
In januari nemen we altijd de CITO toetsen af. Door de vele quarantainegevallen loopt
dat dit jaar anders dan normaal. We bekijken de situatie per moment en per leerling.
Pas als een leerling naar ons idee weer voldoende (rustig) naar school is gegaan
starten we met de afname van de CITO. Dit kan betekenen dat op de rapporten nog
niet alle resultaten kunnen worden meegenomen.
Oudervragenlijsten
Deze week ontvangt u een mail met een link naar de oudervragenlijst. Als team van
de Indon zijn wij erg benieuwd hoe u naar de Indon kijkt, of ouders zien wat wij doen
en of we ook de goede dingen doen. Het invullen van de vragenlijst kost slechts een
paar minuutjes en kan worden gedaan op de mobiele telefoon, op een tablet of op de
computer. De vragenlijst wordt uitgestuurd door Zinus kwaliteit naar de adressen die
in Parnassys bekend zijn, houd ook de map voor ongewenste mail in de gaten. We
hopen dat u de tijd wilt nemen om de lijst voor ons in te vullen, voor ons is het
waardevolle informatie.

PBS op de Indon
Op school werken wij met de SWPBS aanpak. SWPBS
staat voor Schoolwide Positive Behavior Support. PBS is
gericht op het creëren van een omgeving die het leren
bevordert en probleemgedrag voorkomt. Dat begint bij
de waarden die wij belangrijk vinden: respect,
verantwoordelijkheid en veiligheid. Bij deze waarden
zijn gedragsverwachtingen (figuur 1) vastgesteld die
worden aangeleerd en positief bekrachtigd. Hiermee
wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd,
waarin elk kind optimaal kan profiteren van het
onderwijs.
PBS is in ontwikkeling op de Indon. Wij vinden het belangrijk om ook ouders actief te betrekken in ons PBStraject. Daarom willen wij graag een ‘ouder denk-tank PBS' organiseren. Tijdens een bijeenkomst gaat u met
een aantal ouders en leerkrachten in gesprek. We verzamelen ideeën en ervaringen en zullen deze
meenemen in de ontwikkeling van PBS op de Indon. Bent u geïnteresseerd hierin of heeft u hier vragen over
stuur dan een mail naar Lisa (l.baas@indon.nl).

Figuur 1. De gedragsverwachtingen in het klaslokaal.

Nieuwe collega’s
Vanaf volgende week lopen er twee nieuwe gezichten rond op de Indon. Vanaf maandag is Esther van ’t
Hoenderdal op school, zij gaat administratieve taken en ondersteunende taken op zich nemen. Vanaf
dinsdag is Anouk Delhez op school, Anouk is de nieuwe logopediste. Zij stellen zich in de volgende
nieuwsbrief uitgebreid aan u voor. Wij zijn nog steeds op zoek naar een collega die lesgevende taken op zich
kan nemen.

