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Zoals we afgelopen week hebben gehoord komt er volgende week nog geen eind
aan het thuiswerken voor de kinderen. We hebben als team gistermiddag met
elkaar via Teams vergaderd. Met elkaar hebben we besproken hoe we e.a. de
komende weken gaan organiseren.
Allereerst een welgemeend compliment voor u als ouder/verzorgers. Er wordt
hard gewerkt in alle huizen merken we. Wanneer ik in gesprek ben met collega’s
van andere scholen dan merk ik dat wij blij mogen zijn dat er een mooie
samenwerking met u is. We waarderen het dat iedereen het schoolwerk zo
serieus neemt er zijn best voor doet. Zoals ik de vorige lockdown ook schreef
hebben we er alle begrip voor wanneer het een dag niet lukt. We realiseren ons
dat er heel wat ballen in de lucht gehouden moeten worden door alle ouders.
Lukt het werken een keer niet, of niet helemaal, dan is dat prima. Harmonie in
de gezinnen is voor nu erg belangrijk.
Wanneer uw kind vast loopt bij een bepaald onderdeel of een bepaald vak geef
dit dan vooral door aan de leerkracht. Hij/zij zoekt dan met u naar een goede
oplossing.
Eind van deze week of komende week zal de leerkracht u even bellen om te
vragen hoe het gaat.
We horen dat een aantal ouder het werk in het weekend met de kinderen wil
maken. We hebben daarom af gesproken dat de nieuwe weektaken uiterlijk
opvrijdag verspreid worden.

Bibliotheek
Van de bibliotheek kregen we onderstaand bericht:
Wat een gekke start van het nieuwe jaar! Iedereen is weer genoodzaakt om thuis onderwijs te geven.
Ook voor ons, als jullie leesconsulenten, was het even schakelen.
Het afgelopen half jaar hebben steeds moeten bijstellen om jullie te kunnen ondersteunen in
leesplezier. Hoewel we natuurlijk het liefst samen met jullie leerlingen werken aan leesbevordering
kunnen we dat nu helaas niet doen.
Ouders ondersteunen
Wij hebben als team Taal Als Basis niet stil gezeten. Samen zijn we op een nieuwe creatieve manier
gekomen om toch nog voor kinderen klaar te staan.
Momenteel worden ouders namelijk gevraagd om hun kinderen dagelijks te motiveren om thuis te
lezen. Dat kan pittig zijn en dat snappen we!

Daarom willen we, nu we elkaar op dit moment (nog) niet kunnen ontmoeten, de ouders van jullie
leerlingen graag ondersteunen en begeleiden.
We hopen op deze manier de leerlingen te bereiken als het gaat om leesplezier en jullie als leerkracht
te ontlasten.
Ouders informeren
Met een video en flyer, speciaal voor dit doel door ons gemaakt, willen we ouders informeren over
deze mogelijkheid.
Ze kunnen met al hun vragen omtrent het vrij lezen bij ons terecht. Wij mengen ons niet in het
technisch lezen, maar willen juist helpen bij het advies je kind dagelijks een half uur te laten lezen.
Dit kunnen we bieden in de vorm van advies en hulp in het aanmaken van een (gratis) lidmaatschap
voor kinderen, klaarleggen van boeken of begeleiding bieden aan ouders waarvan hun kinderen
moeilijk aan lezen toe komen.
Daarmee hopen we jullie in deze bijzondere tijden toch van dienst te kunnen zijn.
Zouden jullie de link naar de video en de flyer(zie bijlage) willen delen met jullie ouders? Alvast
bedankt!
https://youtu.be/PYhK5BDYssU

Schoolfotograaf
Om alvast in uw agenda te zetten: 6 april komt ’s middags de fotograaf om
groepsfoto’s te maken. Die middag is het dus fijn wanneer er geen
tandartsafspraken etc. gemaakt worden.

Schoolkassa
Wellicht heeft u hiervan al een bericht gehad, zo niet dan volgt dat vast
binnenkort. We zijn voor het innen van de ouderbijdrage (en straks hopelijk
weer schoolreisjes en kamp) over gegaan op Schoolkassa. Dit is een tool
verbonden aan Parro. Hiermee kunt u eenvoudiger rekeningen betalen. Ook voor
ons scheelt dat veel administratieve handelingen.

Schooltijden
We hebben de gegevens vanuit de vragenlijst over een eventueel 5 gelijke
dagen rooster verwerkt. Met de MR en met het team zijn de uitkomsten
besproken. Ik begrijp dat u graag wilt weten waar we voor gaan kiezen. Helaas
kan ik dat nog niet zeggen. Zaken als werktijdfactoren van collega’s, ARBO
technisch de pauzes goed wegzetten voor de collega’s, voldoende uren maken
voor de kinderen in combinatie met vrije dagen enz. vragen onze aandacht. We
willen daar een goed weloverwogen besluit over nemen.
Op dit moment heb ik een voorstel gedaan aan de MR. Ik wacht op antwoord
van hen en zal met dat antwoord terug gaan naar het team en daarna naar u.
Onze planning is om uiterlijk in april een klap op deze materie te geven.

Verhuizing/verbouwing
We hebben deze week grote stappen gezet m.b.t. de verbouw van de
teamkamer tot lokaal van groep 7. De airco is aangelegd en de meeste spullen
zijn verhuisd, de kerk is bijna leeg. We kregen woensdagmiddag hulp van een
aantal sterke mannen: Dustin, Manuel, Bram, Remco en Rinze super bedankt!
Bijna alle materialen staan nu weer op school.
We hebben door deze interne verhuizing flink opgeruimd. Prachtig om te zien
dat spullen die wij niet meer gebruiken een tweede leven krijgen. Zo zijn de
bekers naar een instelling gegaan en de bijbels zijn opgestuurd naar een
evangelisatieproject in Rotterdam. Het bankje is een collectors item denk ik.
Daar waren veel gegadigden voor!

Werk van kinderen in de lockdown
Omdat de lockdown nog langer duurt hebben we besproken dat het goed is om
een herhalingsweek in te stellen. Dit zullen we de week van 1-5 februari doen.
Het materiaal daarvoor kunt u komende week afhalen. Daarover hieronder meer.
Wanneer uw kind graag een nieuw leesboek wil dan kan dat! Wilt u dit uiterlijk
a.s. woensdag doorgeven aan de leerkracht van uw kind? Het oude boek mag
dan a.s. donderdag weer ingeleverd worden.
We zullen in het pakket ook een kleurplaat voor de kinderen doen. Deze plaat
mogen de kinderen inkleuren en weer inleveren. Dit mag, het hoeft dus niet!
Van elke groep kiezen we een mooie plaat uit en hij of zij krijgt een prijsje.
Inleveren kan op school. In de hal van de school (aan de pleinkant) staat een
doos waar de kleurplaten in mogen.
Inleveren kan tot en met 8 februari.
U kunt op donderdagmiddag 28 januari nieuwe materialen voor uw kind
komen halen. Dit mag bij de nooddeur van de lokalen. Wellicht kunt u
iets combineren door voor meerdere kinderen/gezinnen de materialen
mee te nemen?
Op de volgende tijden bent u welkom:

A t/m G van 13.00-13.30 uur
H t/m R van 13.30 tot 14.00 uur
S t/m Z van 14.00 tot 14.30 uur
Lukt een tijdvak niet dan bent u ook op een ander tijdvak welkom.
Neemt u zelf een (boodschappen) tas mee?
Het materiaal voor de kleuters zit al in een tas!

