Vrijdag 24 december
Vrijdag 24 december
Vrijdag 31 december
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Taakdag (alle leerlingen onderwijs zijn vrij)
Opvang sluit om 16:00u
Opvang sluit om 16:00u

In dit Du@tje blikken we terug op de maand december en kijken we vooruit naar de maand januari, in
hoeverre dat mogelijk is.
Voor de ouders
November en december waren complexe maanden. Besmettingen onder kinderen, ouders en
medewerkers hadden voor eenieder consequenties. Consequenties in een periode waarin voor ons de
adviezen wisselden en het beleid vanuit de overheid wispelturig was. Als Duet voerden we een
eenduidig en streng beleid. Dat wierp zijn vruchten af.

Voordat u verder leest willen wij u als ouder alvast een goede vakantie wensen. Maar niet zonder
eerst stil te staan bij het feit dat wij de afgelopen periode niet zonder u als ouder konden. Bedankt
daarvoor. Uw flexibiliteit en geduld is wederom op de proef gesteld. Op het verzoek alleen gebruik te
maken van de noodopvang in geval van “nood” is massaal gehoor gegeven. Minder bewegingen in het
gebouw=minder besmettingen.
Kerst
Het geplande kerstdiner was al gecanceld maar de schoolsluiting zorgde er ook voor dat ons
alternatief in het water dreigde te vallen. Gelukkig hadden we een plan B. Voor elke leerling was er
drinken, fruit, twee verse broodjes van de bakker en een kerstchocolaatje om te genieten van een
kerstontbijt in de klas.

Als grote verrassing stond er een poffertjeskraam voor het Duet en hebben alle leerlingen een heerlijk
portie poffertjes gehaald tijdens schooltijd. De kraam stond buiten voor de groepen van het
kinderdagverblijf en ook zij kregen trek door de heerlijke geur. Dus hebben alle kinderen van het
kinderdagverblijf ook een kleine portie gekregen.

Persconferentie
Maandag 3 Januari 2022 om 19:00 uur wordt de volgende persconferentie over het coronavirus
verwacht. Achter de schermen werkt het onderwijs de verschillende scenario’s uit. De ervaring leert
dat er voor de persconferentie regelmatig nieuws uitlekt. Het heeft geen zin om contact op te nemen
met ons voor de definitieve besluitvorming. U ontvangt dinsdag 4 januari 2022 via Parro de benodigde
informatie.
Geef uw privacy-voorkeur door!
Op Parro en in het Du@tje geven wij u een kijkje in de school door middel van tekst en foto’s. In onze
administratie is te zien dat er ouders zijn die hun privacy-voorkeur m.b.t. beeldgebruik niet hebben
doorgegeven. Wij verzoeken u nogmaals dit zo snel mogelijk te doen.
Nationale voorleesdagen 2022

Inmiddels zijn wij druk bezig met de eerste voorbereidingen rondom de Nationale
Voorleesdagen. Wij willen hier bij de kleuters maar ook op het KDV, de PO en de BSO
wederom aandacht aan besteden. Het doel van de jaarlijkse campagne van het CPNB is het
stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep is ouders
van kinderen tussen 0 en 6 jaar. Het ‘kernkind’ is het kind van 3 jaar oud, dat een
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt, maar ook de kleuters worden niet vergeten.
Wij zijn binnen Het Duet leuke activiteiten aan het bedenken passend bij het thema. Dit jaar staat het
boek: “Maar eerst ving ik een monster” centraal.
Bij het KDV en de PO leggen we meer de focus op het boekje: Vos gaat een stukje rijden.
Zie voor meer informatie:
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
Huiswerkclub
De Huiswerkclub is een plek waar kinderen en jongeren van 11 t/m 18 jaar samen kunnen komen om
huiswerk te maken onder begeleiding van jongerenwerkers. Dit kan in een groepje of alleen op een
rustig plekje. Het is geen vorm van bijles waarbij één op één gewerkt wordt aan een bepaald vak. Wij
zorgen voor een veilige en fijne omgeving waarin jij de mogelijkheid krijgt om je huiswerk te maken
en/of toetsen te leren zoals jij dat het beste kan. Wij zijn er om je te helpen met overhoren, vragen te
beantwoorden of te helpen met het plannen van je huiswerk. Er zijn geen kosten verbonden aan deze
activiteit en aanmelden is niet nodig, kom gerust een keertje langs!

Voor wie: Groep 7/8 en middelbare scholieren.
Waar: 't Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, Uithoorn.
Wanneer: Elke donderdagmiddag, behalve in schoolvakanties.
Tijd: 15:00-16:30 uur.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.
Aanmelden: Aanmelden is niet nodig, kom gerust een keertje langs!
Piep zei de muis (4-7 jaar)
• Is er binnen jullie gezin sprake van stress/ spanningen? Bijvoorbeeld door een ingrijpende
gebeurtenis, relatiestress of zorgen om je eigen welbevinden en/of dat van je partner?
• Maak je je regelmatig zorgen? Heb je bijvoorbeeld financiële zorgen, is je relatie beëindigd of
heb je een dierbare die ernstig ziek is?
• Merk je dat je kind stiller is of moeite heeft om om te gaan met zijn/haar gevoelens?
Bijvoorbeeld door ineens boos te worden of door te blijven hangen in emoties?
• Zie je terugval in gedrag bij je kind zoals plassen in hun broek of met een jonge stem praten?
• Zijn er veel wisselingen geweest die invloed hebben gehad op jezelf of het gezin? Bijvoorbeeld
door een verhuizing, wisseling van baan/school of verandering van verzorgers van kinderen?
• Heeft je kind (opeens) moeite om afscheid te nemen of is hij/zij bang om te gaan slapen?
• Is je kind onzeker of maakt hij/zij zich veel zorgen?

Herken je jezelf of je kind in één of meerdere van bovenstaande vragen en woon je in de gemeente
Uithoorn? Dan zou Piep zei de Muis een passende training kunnen zijn voor je kind!

Wat is Piep zei de Muis?
Piep zei de Muis is een training voor kinderen die thuis of in hun directe omgeving met stress of
spanningen te maken hebben (gehad). Piep is een leuke handpop die vertelt over wat hij allemaal
meemaakt. Hij nodigt kinderen uit om voor allerlei situaties een oplossing te zoeken: wat doe je
bijvoorbeeld als je verdrietig bent? Ze leren om gemakkelijker met eigen emoties en de situatie thuis
om te gaan en dat het niet hun schuld is. Daarnaast staat het positief bekrachtigen van het kind
centraal en wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld. Onder begeleiding van twee enthousiaste
trainers zorgen we ervoor dat Piep zei de Muis voor elk kind als een feestje voelt!
Voor de ouders zijn er 4 bijeenkomsten waarbij de focus ligt op psycho-educatie en het betrekken van
de ouders bij de thema’s waar de kinderen aan gewerkt hebben.
Waar en wanneer?
? De training bestaat uit 14 bijeenkomsten die elke dinsdagmiddag (m.u.v. de vakantie) gegeven wordt
van 8 maart t/m 21 juni van 15.15 – 16.45. Locatie: MOC ’t Kabouterhuis, Brede School Legmeer.
Ok, ik ben enthousiast en nu?
Geef je op door je contactgegevens te mailen naar: aanmeldingenuithoorn@kabouterhuis.nl De
betrokken medewerkers van Piep zei de Muis sturen vervolgens een aanmeldformulier op waarna zij
contact met je opnemen. * MOC ’t Kabouterhuis biedt hulp aan kinderen met een
ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen of met psychiatrische problemen. Daarnaast
richten wij ons ook op de preventie en bieden wij laagdrempelige trainingen aan zoals Piep zei de
Muis, Rupsenclub en Triple P. Deze trainingen worden vanuit de gemeente Uithoorn aangeboden en
bekostigd.
Aanmelden voor een training kan spannend zijn. Na de deelname is bijna iedereen ontzettend blij dat
ze deze dappere stap genomen hebben!

Paula Bouw
Mariska Plasmeijer
Daisy den Hollander
Tom Hooghuis

