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Ook vanaf deze plaats willen we u alle goeds voor 2021 wensen. We hopen en
bidden dat we dit jaar gezond blijven, goed onderwijs mogen blijven geven en
beetje bij beetje terug mogen en kunnen naar het ‘oude’ normaal.
De eerste schoolweek van dit jaar hadden we ons heel anders voorgesteld!
We zijn gestart met een lege school en collega’s die veel vanuit huis werken.
Toen we 14 december hoorden dat we in lockdown gingen was het alle zeilen
bijzetten om dat goed weg te zetten de volgende dag. Op deze manier konden
ook de collega’s van hun vakantie genieten.
Inmiddels zie ik dat naast de afgesproken tijd dat leerkrachten in Google Meet
kinderen helpen met vragen en instructie, er ook creatieve andere initiatieven
ontstaan. Ik zie filmpjes voorbijkomen, er wordt gevlogd en meer van dat moois.
Diepe buiging voor alle collega’s! Zelf moet ik toegeven dat ICT en ik niet
dezelfde bloedgroep hebben. Wanneer ik al dit moois van collega’s voorbij zie
komen vind ik dat echt een prestatie.
We hopen dat we in goed contact met u als ouders handen en voeten kunnen
blijven geven aan deze lockdown.
Cito toetsen
Andere jaren namen we eind januari de Cito toetsen af. We hebben met elkaar
afgesproken dat we daar nu geen probleem van gaan maken. We kijken hoe de
kaarten over een aantal weken liggen en passen ons daarop aan. Dit gaat goed
komen, daar maken we ons vooralseerst niet druk om.

Huiswerk
In het teamoverleg van afgelopen woensdagmiddag hebben we gesproken over
de hoeveelheid werk dat een kind thuis gevraagd wordt te maken. In de
noodopvang zagen we best verschillen in hoeveelheid werk tussen de groepen.
Als stelregel hebben we gedacht dat het goed is dat kinderen het werk in de tijd
van een ochtend klaar zouden moeten kunnen hebben. Is uw kind veel langer
bezig en lukt het structureel niet om het in dat aantal uren te maken dan is het
goed om even met de leerkracht te schakelen. Zij/hij kan dan met u kijken wat
de oorzaak daarvan is en of er iets aan het lesprogramma gesleuteld moet
worden.

Verder hebben we besloten dat we vanaf groep 3 alleen rekenen, taal, spelling
en lezen op de planning gaan zetten.
Vanaf groep 6 komt daar nog begrijpend lezen bij. Voor groep 5 zal er soms in
plaats van een taalles een begrijpend lezen les zijn.

Noodopvang
Voor de kinderen die in de noodopvang komen willen we het volgende vragen:
•
•

•
•

•

Wilt u met uw kind kijken of hij/zij de benodigde boeken en schriften
meeneemt?
Wilt u kijken of uw kind op een bepaalde tijd online moet zijn in de
weekplanning? Wanneer u dit op een briefje meegeeft kan de begeleiding
daar rekening mee houden. Arceren in de geprinte weekplanning mag
ook. Het is voor de begeleiding een tijdrovende klus om van elk kind om
half 9 in beeld te brengen wie hoe laat online moet zijn.
De ouders van de kinderen van groep 3 willen we vragen thuis de Veilig
en Vlot woordjes te lezen en te lezen uit het leesboekje.
Wanneer uw kind alleen in de middag in de noodopvang komt gaan we er
van uit dat uw kind het huiswerk af heeft. Dit omdat we in de middag
andere activiteiten met de kinderen doen.
Mag uw kind een koptelefoon mee naar school?

Online lesgeven
Elke dag is de leerkracht vanaf groep 3 een moment online voor vragen en/of
instructie. Wanneer uw kind niet online komt wilt u dit dan doorgeven aan de
leerkracht via Parro?

Niet Corona gerelateerde berichten:
Groep 6 huisvesting
Dit jaar maken we net als vorig jaar, gebruik van een zaal in de kerk. Dit omdat
we niet genoeg lokalen hebben voor alle groepen.
We merken in de praktijk dat deze oplossing niet ideaal is. We hebben daarom
nog eens alle mogelijkheden tegen het licht gehouden van gebruik van het
podium, tot verbouwen van het leerplein tot ombouwen van de teamkamer. De
laatste optie is de enige haalbare oplossing op dit moment.

De teamkamer wordt omgebouwd tot lokaal. Inmiddels hebben we daarvoor
groen licht gekregen. Er zal een nieuw ventilatiesysteem geplaatst worden en
intern zal er wat geschoven worden met kasten, opbergruimtes etc.
Zoals het nu lijkt zal in week 3 het ventilatiesysteem worden geplaatst.
Van het geld van de zwerfvalopruimactie willen we meubilair aanschaffen voor
op het leerplein. Ons idee is om daar een functionele ruimte van te maken. Een
bureau langs de kant voor Franci en de biebmoeders. In het midden tafels met
kleurige stoelen waar leerlingen kunnen werken en waar het team ook gebruik
van kan maken.
Groep 7 zal verhuizen naar het nieuwe lokaal in de teamkamer en groep 6 zal
les krijgen in het lokaal van groep 7.
Inmiddels zijn we begonnen met opruimen en intern wat zaken anders inrichten
en opbergen. Elders in deze nieuwsbrief vindt u nog wat zaken die we graag
kwijt willen.

Te koop en te geef:
Wie het eerst komt..... heeft u interesse graag een Parro bericht naar mij.

Prijs van dit winkeltje is 20 euro

Dit handige rek kan gebruikt worden om tekeningen te laten
drogen. Het mag gratis opgehaald worden.

Deze 2 houten koffers bevatten oude metalen verkeersborden.
Tegen elk aannemelijk bod. Mogen samen of apart weg.

