Nummer 16; maandag 4 januari 2021

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 16; de eerste nieuwsbrief van het jaar 2021.
Mede namens alle collega’s wens ik u én allen die u lief zijn, een voorspoedig en
vooral gezond jaar toe.
Samen met u hoop ik dat 2021 een veel beter jaar wordt dan het afgelopen jaar.
Inmiddels is bekend dat de basisscholen in ieder geval tot en met zondag 17 januari
a.s. gesloten blijven.
Dit betekent dat onze leerlingen de komende twee weken “onderwijs op afstand”
krijgen.
Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met mij
opnemen.
Zoals afgesproken, is er opvang in de school voor kinderen met een ouder met een
vitaal beroep.
Wanneer u gebruik wilt maken van deze opvangmogelijkheid, kunt u dit melden via
het volgende telefoonnummer: 3315481 of via de mail:
directie@dehofvijver.unicoz.nl.
Binnenkort wordt duidelijk of de basisscholen wel of niet opengaan op maandag 18
januari a.s.
Wanneer hierover meer te melden is, meld ik me weer bij u.
Intussen wens ik u veel sterkte met uw werk als thuis-juf
of -meester.
Zijn er vragen, neem dan even contact met de
basisgroepleerkracht op of met ondergetekende!

1. Een bericht van het School Maatschappelijk
werk
Is je kind de laatste tijd vaker boos of sneller geïrriteerd?

1.

Het zou kunnen zijn dat je kind last heeft van de spanning en onzekerheid rondom
het Coronavirus. We moeten ons allemaal constant aanpassen en ook voor kinderen
is het lastig: zo mochten ze een tijd niet met opa of oma knuffelen, maken ze zich
mogelijk zorgen om hun naasten en hebben ze een tijd hun sport(vriendjes) moeten
missen. De spanning die we allemaal weleens voelen, kan ook bij kinderen in hun lijf
gaan zitten.
Herkennen waar het vervelende gevoel vandaan komt kan voor kinderen lastig zijn
en zullen ze niet altijd kunnen benoemen. De spanning kan zichtbaar worden door
buitenproportionele frustraties, boze buien of onverwachtse verdrietige momenten.
Tips:
- Neem de tijd om erachter te komen waarom je kind de laatste tijd opstandig is. Dit
kan je doen door goed te observeren en inzicht te krijgen. Wat zie je concreet
gebeuren? Wat zit er achter het lastige gedrag dat je kind laat zien?
- Ga met je kind in gesprek en neem de uitingen van je kind serieus: het verdriet/de
angst of frustratie die je kind voelt mag er zijn. Benoem dit ook.
- Probeer op kindniveau uit te leggen wat er speelt. Voor meer info zie:
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Praten-over-coronavirus/Antwoord-gevenop-vragen-van-kinderen-en-jongeren
Zou je het fijn vinden om eens met iemand hierover te praten? Je kunt hierover
contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker Nikki Bouwman (zie foto); dit
kan via de leerkracht geregeld worden.
2. De activiteiten die niet doorgaan
De volgende zaken zullen in ieder geval niet doorgaan:
-

4 januari:
6 januari:
11 januari:
14 januari:

proosten op het nieuwe jaar
luiscontrole
start Cito-toetsen.
LeerlingenRaad

In de periode van de lock down zijn er ook vergaderingen van de OuderRaad en
MedezeggenschapRaad. De voorzitters van deze overlegorganen beslissen zelf of
deze vergaderingen door gaan.

3. Cito-toetsen
Op maandag 25 januari start de afname van de Cito-toetsen. De toets-periode loopt
tot en met vrijdag 5 februari a.s.

2.

Door het verschuiven van de toets-periode zal het ontwikkelingsverslag later aan
onze leerlingen meegegeven worden. Dit gebeurt nu op vrijdag 19 februari a.s.
De verplichte tien-minutengesprekken vinden plaats na de voorjaarsvakantie, in de
week van 1 tot en met 5 maart a.s. Dit zal weer via Teams gebeuren.
Ook de gesprekken m.b.t. het Voortgezet onderwijsadvies zijn verschoven; deze
vinden nu plaats op 15, 16 en 17 februari a.s.
Mocht de regering besluiten de basisscholen later te openen, dan schuiven
bovengenoemde activiteiten naar achteren.

4. De agenda voor de komende periode
7 januari
12 januari
25 januari t/m
5 februari
15, 16 en 17
februari
16 februari
19 februari
19 februari
1 t/m 5 maart
2 maart
3 maart
4 maart
11 maart
15 – 19 maart
25 – 26 maart

20.00: MR-vergadering ?
20.00: OR-vergadering ?
Cito-toetsen
Gesprekken Voortgezet Onderwijs-advies met
ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 8
Ontruimingsoefening
Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen
van leerjaar 1 - 7
De voorjaarvakantie begint om 12.00 uur en duurt t/m zondag
28 februari
Verplichte tien-minutengesprekken leerjaar 1 – 7
20.00: OR-vergadering
Luiscontrole
20.00: MR-vergadering
LeerlingenRaad
Week van de lentekriebels
Team-tweedaagse: alle leerlingen zijn deze dagen vrij.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Hans van Elburg
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