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Belangrijke data:
4 februari
22 februari
11 maart
12 maart

Studiemiddag alle leerlingen 12.00 uur vrij
Voorjaarsvakantie t/m 26 februari
Medezeggenschapsraad 19.30 uur locatie:Online
Rapport mee.

In het zonnetje
Ditmaal willen we de zon laten schijnen op alle leerlingen en leerkrachten die elkaar aanstaande maandag
voor het eerst sinds 15 december weer gaan ontmoeten, zodat ze er samen een stralende (her)start van
kunnen maken.

Weer naar school!!!!
We zijn ontzettend blij dat we op aanstaande maandag de deuren weer voor alle kinderen kunnen openen.
Wat heeft iedereen zijn best gedaan om het thuisonderwijs zo goed mogelijk te laten slagen, maar wat is
het ook fijn en goed dat we straks weer gewoon naar school gaan………
……… nou ja, gewoon. Zeker de eerste tijd zal de opening van de scholen nog aan strenge voorwaarden en
maatregelen gebonden zijn. Welke dat precies zijn, is nu nog niet definitief bekend.
Voor het overgrote deel zullen dat de regels en maatregelen zijn die we nu al sinds bijna een jaar kennen,
maar die we wel willen en moeten aanscherpen na 5 weken sluiting. Het is van belang dat iedereen zich
aan deze maatregelen houdt, zodat we de kans vergroten dat we niet weer te maken krijgen met een
scholensluiting.
Zodra de aanvullende maatregelen bekend zijn, zullen deze via de mail met de ouders worden
gecommuniceerd. Voor één van de maatregelen wil ik nu alvast aandacht vragen:
In school moeten zo weinig mogelijk volwassenen elkaar ontmoeten en daarom moeten ouders en
kinderen nog steeds op het plein afscheid van elkaar nemen. Het helpt ons als u dit ook thuis al met uw
kind bespreekt.

Chromebook maandag meenemen
Voor het opstarten van de lessen in school, is het belangrijk dat de chromebooks maandag meteen weer
mee naar school worden genomen. De leerkracht test elke chromebook. Mochten er (ernstige) schades
worden geconstateerd, dan wordt er nog diezelfde dag contact opgenomen. Heeft u aan het eind van de
dag nog niets gehoord, dan was het in orde en vervalt de bruikleenovereenkomst.

Gymmen start ook weer
In overleg met de gemeente, RIVM, GGD en de sporthalbeheerders is duidelijk geworden dat de
gymlessen voor groep 3 t/m 8 ook weer kunnen opstarten. Ziet u erop toe dat alle benodigde
gymspullen op de juiste dagen worden meegenomen naar school?

Stagiare in groep 1-2
Vanaf komende week loopt Carolien Bel op maandag stage in groep 1-2. Carolien heeft ruime ervaring in
de kinderopvang, maar heeft besloten leerkracht te willen worden. Een mooie keuze. We wensen haar veel
plezier toe bij ons op school en succes met haar studie.

Oudergesprekken
Op 15, 16 en 17 februari vinden de oudergesprekken plaats. Door de sluiting ontbreken de uitslagen van de
toetsen die normaliter altijd in januari/februari worden afgenomen. Toch willen wij niet langer wachten
met de gesprekken. De gesprekken zullen online of telefonisch worden gevoerd en de leerkracht neemt
hiervoor contact met u op.
Voor de verwijzingsgesprekken van de groep 8-leerlingen zal een uitzondering worden gemaakt. We
vinden het belangrijk deze gesprekken live te voeren met ouders en kind. Uiteraard zullen de corona-regels
hierbij worden gerespecteerd.

Toetsing en rapporten
De Cito-toetsen die jaarlijks in januari en februari worden afgenomen, staan nu in de 2e en 3e week van
maart gepland. We vinden het belangrijk dat kinderen weer aan de schoolsetting zijn gewend voordat we
de toetsen gaan afnemen.
Omdat we de kinderen nu toch ook alweer een aantal weken niet hebben gezien, nemen we iets meer tijd
voor het schrijven van het eerste rapport. Op vrijdag 12 maart krijgen de kinderen dit rapport mee.
De Route 8 eindtoets voor groep 8 staat gepland op 21 april. Dit blijft gewoon staan. De eindtoets kan
gebruikt worden als second opinion naast het schooladvies. Wanneer de eindtoets hoger uitvalt dan het
gegeven schooladvies kan dit in overleg leiden tot een heroverweging van het schooladvies.
Doordat ook de leerlingen van groep het laatste jaar last gehad hebben van de scholensluiting, is scholen
geadviseerd om bij twijfel kansrijk te adviseren. (lees: voordeel van de twijfel geven)
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