Nummer 33, maandag 25 mei 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 33.
Van een lockdown met afstandsonderwijs zijn we naar gedeeltelijke heropening van
de scholen in het PO en reeds volledige openstelling van de scholen in het SBao
gegaan. Afgelopen dinsdag liet het kabinet weten dat op 2 juni a.s. de herstart van
het VO en VSO gepland staat en 8 juni is het beoogde moment dat de basisscholen
weer volledig open gaan. Dit onder voorbehoud dat er uit monitoren en beschikbaar
onderzoek geen contra-indicatie komt, waaruit duidelijk wordt dat het onverstandig
is de scholen volledig te opnene.
E.e.a. betekent dat we in ieder geval in de week van 25 – 29 mei en de week van 2
tot en met 5 juni a.s. nog werken met halve groepen: de planning hiervoor is vorige
week dinsdag (19/5) via de mail aan u toegestuurd.
Op dinsdag 19 mei heeft het team de aanpak van de afgelopen twee weken
geëvalueerd.
Hierbij hebben wij vastgesteld dat we de aanpak van de afgelopen weken
continueren.
Dit betekent dat er geen wijzigingen in de aanpak zijn.
Momenteel zijn er nog vier collega’s afwezig op school.
Het gaat allereerst om onze collega Marga Ekkelenkamp, onze IB.
Marga behoort tot de Corona-risico groep en werkt thuis.
Het is de bedoeling dat zij op vrij korte termijn weer op school gaat werken.
Onze collega’s Marieke van der Zwan en Abbey-Jane Philips zijn nog met
ziekteverlof.
Momenteel is nog niet duidelijk wanneer zij hun werkzaamheden kunnen hervatten.
Naast Marga, Marieke en Abbey-Jane is onze collega Anneke Kerkhoven afwezig.
Ook Anneke behoort tot de risicogroep en werkt daarom thuis,
Momenteel is nog onduidelijk wanneer Anneke weer terug kan keren in de school.
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Op dit moment slagen we er met kunst- en vliegwerk in de afwezige leerkrachten te
vervangen.
Wanneer de school op 8 juni a.s. weer volledig opengaat, is het de vraag of we dan
alle groepen “bemand” krijgen.
Onze insteek is dat dat wél lukt en we alle leerlingen kunnen ontvangen.
Maar …. we weten allemaal dat er geen vervangers zijn voor afwezige collega’s.
Het is dus zeer de vraag of het lukt alle groepen volledig te bemannen.
Mocht het zo zijn dat dit niet lukt, dan zullen de groepen waarvan de leerkracht
bepaalde dagen van de week afwezig is, thuisonderwijs blijven Krijgen.
Net als nu, is er dan opvang voor de leerlingen van ouders/verzorgers met vitale
beroepen.
Komende week zal ik u (zo nodig) melden op welke dagen en voor welke groepen
e.e.a. telt.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: Iedereen hoort er bij!

2. Toekomstige activiteiten
Inmiddels is duidelijk dat een aantal activiteiten niet door kan gaan.
Een opsomming:
-

De schoolreis voor leerjaar 1 – 7 heeft geen doorgang gevonden.
De komende weken zullen we besluiten wat we met de reeds door de
ouders/verzorgers betaalde bedragen doen: nog even wachten en op de bank
laten staan? Of terugstorten? U hoort van mij wat we gaan doen.

-

Wat ook niet is doorgegaan, is de opening van ons KDV en de onthulling van
ons nieuwe gevelbord. Hiervoor wordt in overleg met de medewerkers van
“De Drie Ballonnen” een nieuwe datum gekozen.

-

Vrijdag 26 juni a.s. staat “De Hofvijver’s got talentshow in combinatie met de
meester/juffendag” gepland.
In verband met de Coronacrisis hebben we besloten de Hofvijver’s got
talentshow GEEN doorgang te laten vinden.
De meester/juffendag gaat WEL door; dit betekent dat de leerkrachten op
vrijdag 26 juni a.s. een gezellige en vrolijke dag in hun eigen lokaal en
basisgroep zullen organiseren

Op 28 mei a.s. is er een vergadering van MedezeggenschapsRaad (MR); deze gaat
door
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Het schoolkamp van leerjaar 8: inmiddels is duidelijk dat de jeugdherberg (“De Kleine
Haar” te Gorssel) waar de leerlingen van leerjaar 8 en hun begeleiders verblijven,
van maandag 6 tot en met donderdag 9 juli a.s. ruimte voor ons heeft.
De coronamaatregelen laten toe dat we dit reisje met elkaar maken.
Punt van zorg is nog wel het busvervoer; de busmaatschappij is nog aan het
bekijken of en hoe zij ons naar Gorssel kunnen vervoeren.
Binnenkort horen we hier meer over.
Op dinsdag 14 juli a.s. staat het afscheid van de leerlingen van leerjaar 8 gepland.
Dit afscheidsfeest gaat hoe dan ook door!
Hoe we e.e.a. organiseren, zijn we momenteel aan het bekijken; wanneer hierover
meer bekend is, hoort u dit van ons.
.
3. Start Cito-periode
Op dinsdag 8 juni a.s. start de tweede Cito-periode van het schooljaar; het betreft de
E (= eind) -toetsen.
Het voelt een beetje vreemd en spannend om na meer dan 2 maanden geen
onderwijs op school, Cito-toetsen af te nemen.
De grote vraag is, wat een dergelijk feit met de uitslagen doet!
Unicoz heeft aangegeven dat er een aantal toetsen afgenomen moet worden.
Wij zullen in de komende weken de rekentoets, begrijpend lezentoets en
Spellingtoets afnemen. Daarnaast zullen we in leerjaar 3 en 4 en 5 de DMT- en AVItoets (deze toetsen meet de technisch lezen-vaardigheid) afnemen. Afname van
deze toetsen is noodzakelijk om leerlingen die eventueel dyslexie hebben, goed te
kunnen (laten) begeleiden.
Ook in de leerjaren 6 tot met 8 zullen we de DMT- en AVI-toets alleen afnemen,
maar dan alleen bij de zorgleerlingen.
In leerjaar 2 zal de taal- en rekentoets voor kleuters worden afgenomen bij de
zorgleerlingen.
De uitslagen van de toetsen zullen met name gebruikt worden als “meetmoment”; ze
geven inzicht in het niveau en in de vorderingen van onze leerlingen en kunnen zo
gebruikt worden om eventueel opgelopen “achterstanden” te signaleren.
De leerkrachten zullen deze achterstanden vervolgens oplossen door extra instructie
en oefening.
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4. De kalender voor de komende tijd
(onder voorbehoud en afhankelijk van event. verdere Coronamaatregelen)
28 mei
29 mei
9 juni
23 juni
26 juni
2 juli
6 – 10 juli
6 – 9 juli
14 juli
17 juli

20.00 uur: MR-vergadering
Om 12.00 uur start de Pinkstervakantie; deze duurt tot en met
1 juni a.s.
Start Cito-periode; deze duurt tot en met 22 juni a.s.
20.00 uur: OR-vergadering
Meester- en juffendag
20.00: MR-vergadering
Deze week 10-minutengesprekken op afspraak
Schoolkamp leerjaar 8 (onder voorbehoud!)
Afscheid leerlingen leerjaar 8
Om 12.00 uur start voor alle groepen de zomervakantie. Deze
duurt tot en met 30 augustus a.s.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Hans van Elburg.
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