Nummer 17; maandag 11 januari 2021

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 17.

1. Cito-toetsen
Op Unicoz-niveau is afgesproken om de Cito-toetsen op alle Unicoz-scholen in een
gelijke periode af te nemen. Hierdoor is er een wijziging in de planning.
Voor de leerlingen van leerjaar 3 tot en met 7 start de Cito-periode op maandag 1
februari a.s. Er is voor deze startdatum gekozen, omdat Cito de scholen aanraadt na
de lock down tijd te nemen, om de leerlingen weer aan de lessen op school te laten
wennen. De toetsperiode loopt tot vrijdag 19 februari a.s.
Voor de leerlingen van leerjaar 8 start de afname van de Cito-toetsen op maandag
25 januari a.s. Voor deze groep leerlingen start de Cito-toetsperiode dus een week
eerder. De reden hiervan is het feit dat de leerkrachten van leerjaar 8 op tijd moeten
kunnen beschikken over de uitslagen van de Cito-toetsen, i.v.m. de gesprekken over
het Voortgezet Onderwijs Advies.
Door het verschuiven van de toets-periode zal het ontwikkelingsverslag later aan
onze leerlingen meegegeven worden. Dit gebeurt nu op vrijdag 5 maart a.s.
De verplichte tien-minutengesprekken vinden plaats in de week van 8 tot en met 12
maart a.s. Dit zal weer via Teams gebeuren.
De gesprekken m.b.t. het Voortgezet onderwijsadvies voor de leerlingen van leerjaar
8 vinden nu plaats op 15, 16 en 17 februari a.s.

Inmiddels lijkt duidelijk dat de lock down met een aantal weken verlengd wordt.
Morgen, dinsdag 12 januari, weten we hier meer over.
Mocht de regering daadwerkelijk besluiten de basisscholen later te openen, dan zal
directie en team opnieuw nadenken over de te volgen strategie.
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2. Onderwijs op afstand
Afgelopen week zijn alle leerkrachten gestart met het geven van onderwijs op
afstand. Hierbij hebben de leerkrachten via Teams regelmatig contact met de
leerlingen.
Fijn is te bemerken dat heel veel leerlingen ook werkelijk achter hun laptop/computer
zitten als er een contactmoment is.
Hierbij is het erg fijn te zien dat “de ouder-meesters en -juffen”, naast hun
eigen werkzaamheden, enorm hun best doen om hun “leerling(en)” te begeleiden.
Als teamleden zijn wij u hier heel erg dankbaar voor en vinden wij uw inzet
bewonderenswaardig.
Helaas stellen wij vast dat een klein aantal leerlingen NIET deelneemt aan de
“online” lessen.
Dit vinden wij erg jammer; deze leerlingen lopen hierdoor mogelijk een achterstand
op bij één of meer vakken.
De leerkrachten zullen telefonisch trachten de ouders/verzorgers van de betreffende
leerlingen te bereiken en hen verzoeken ervoor te zorgen dat hun kind(eren)
aanhaken bij de online lessen. Meedoen is buitengewoon belangrijk, zeker als de
sluiting van de school nog langer door zal lopen!
Voor de goede orde: als er vragen of moeilijkheden zijn, neem dan even contact op
met de basisgroepleerkacht of ondergetekende; wij zullen ons best doen uw vragen
of problemen zo spoedig te beantwoorden of op te lossen!
3. Opvang in de school
De afgelopen dagen heeft u ongetwijfeld in de pers gelezen of gehoord dat het
aantal kinderen dat gebruik maakt van de noodopvang in de basisscholen veel groter
is dan tijdens de eerste lockdown en sluiting van de scholen.
Ook voor onze school geldt dat het aantal kinderen dat opgevangen wordt twee keer
zo groot is als in de eerste periode.
Dagelijks zijn er ca. 20 tot 30 leerlingen in de school en afgelopen donderdag (7
januari jl.) ging het zelfs om bijna 50 leerlingen.
Een van de zaken die onze regering deden besluiten de scholen te sluiten, was het
beperken van het aantal contacten tussen personen.
Bij een aantal van 50 leerlingen wordt dat voor mijn collega’s lastig.
Als directie willen wij het aantal contacten zoveel mogelijk beperken, omdat we
“zuinig” op hen zijn en we iedereen gezond willen houden!
Als directie gaan wij geen beperkingen in het leven roepen: er zijn scholen die een
werkgeversverklaring vragen om daarmee het aantal kinderen in de noodopvang te
reguleren. Dat gaat ons veel te ver, maar wij doen wel een dringend beroep op u uw
verantwoordelijkheid uw kind(eren) alleen naar school te laten gaan als één van de
ouders/verzorgers een cruciaal beroep heeft en het onmogelijk is uw kind(eren) thuis
op te vangen.
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Kinderen die gebruik gaan maken van de noodopvang worden aangemeld op het
volgende emailadres: directie@dehofvijver.unicoz.nl

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

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