Nummer 21; maandag 8 februari 2021

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 21.
Ze zijn er weer (bijna allemaal!): onze leerlingen.
De teamleden zijn allemaal blij hen weer te kunnen zien.
Ook zijn de (meeste) leerlingen weer blij naar school te kunnen gaan.
Met elkaar – ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten – kijken we terug op een
bijzondere periode.
Voor u als ouders/verzorgers hoogstwaarschijnlijk een behoorlijk zware situatie:
thuisonderwijs geven, uw kind(eren) begeleiden en daarnaast ook nog eens je eigen
werk en/of huishouden draaiend houden.
We willen u zeer wel gemeend danken voor uw inzet en werk. De combinatie van
bovengenoemde activiteiten zal ongetwijfeld zwaar geweest zijn, maar mede dankzij
uw inzet hebben onze leerlingen (hopelijk) toch samen het één en ander bij kunnen
brengen.
Nu maar hopen dat er geen al te grote achterstanden zijn ontstaan.
Binnenkort zal na de afname van de Cito-toetsen duidelijk zijn hoe het met de
ontwikkeling van de leerlingen staat. Dan wordt ook duidelijk wat er eventueel voor
“herstelwerkzaamheden” uitgevoerd moeten worden.
Ook de leerkrachten hebben de afgelopen weken een zware periode achter de rug.
Als team hebben we met elkaar keihard gewerkt om het onderwijs aan onze 220
leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven, daarbij in zekere zin rekening houdend
met de thuissituaties van de kinderen. Daarnaast moesten we voor de kinderen de
digitale lesprogramma’s op maat organiseren, de leerlingen individueel niet uit het
oog verliezen, tientallen vragen van ouders/verzorgers en leerlingen beantwoorden
en dagelijks zo’n 40 (soms 50!) leerlingen in de noodopvang opvangen.
Een zware taak, die we graag hebben uitgevoerd en waarvoor ik ook de leerkrachten
zeer dankbaar ben.
Nu is de school weer open en hopen we dat er geen nieuwe schoolsluiting komt.
Wij zullen ons uiterste best doen, hopelijk samen met u, uw kind(eren) zo goed
mogelijk te begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling.
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Dit hopen wij te kunnen doen met een gezond team van leerkrachten.
Daarom is het uiterst belangrijk dat de ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten
zich allen 100 % houden aan de Corona-regels en afspraken, zoals deze met u
gecommuniceerd zijn.
Als we dat doen, houden we Corona buiten de deur en blijven we allemaal gezond!!

1. De regel van de week
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Doe je best”.

2. Schoolfruit en schoolmelk
In verband met de weersomstandigheden heeft de leverancier van de schoolmelk
aangegeven deze week nog geen schoolmelk te leveren.
De leverancier van het schoolfruit zal morgen wel voor een nieuwe levering zorgen.
Deze week wordt het volgende schoolfruit aan de leerlingen gegeven:
Woensdag: waspeen
Donderdag: een halve sinaasappel per kind
Vrijdag:
appel

3. Cito-toetsen en andere zaken.
-

Op 15, 16, 17 en 18 februari a.s. vinden de VO-adviesgesprekken met de
ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 8 plaats. Dit gebeurt via Teams.

-

De Cito-toetsen voor de leerjaren 3 tot en met 7 zullen starten, wanneer alle
leerlingen eerst een week op school aanwezig zijn geweest.
Dit betekent dat we op 15 februari a.s. starten met de afname van de Citotoetsen in leerjaar 3 – 7.
De Cito-periode loopt door tot uiterlijk donderdag 18 maart a.s.

-

De ontwikkelingsverslagen worden aan de leerlingen van leerjaar 1 – 7
meegegeven op woensdag 24 maart a.s.
Dit i.v.m. de team-tweedaagse die plaats vindt op donderdag 27 en vrijdag 28
maart a.s.

-

De (verplichte) tien-minutengesprekken vinden plaats in week 13: 29 maart tot
en met 1 april a.s. Dit gebeurt wederom via Teams.
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4. Disco
De disco voor onze leerlingen zou plaats vinden op vrijdag 12 februari a.s.
In verband met de Covid-maatregelen kan deze gezellige activiteit helaas geen
doorgang vinden.
In overleg met de OR zullen kijken of het mogelijk is de disco naar een later (en
veilig!) tijdstip in het jaar te verschuiven.

5. De agenda voor de komende periode
15 februari
15, 16,17 en 18
februari
16 februari
19 februari
2 maart
3 maart
4 maart
11 maart
15 – 19 maart
24 maart
24 maart
25 en 26 maart
29 maart – 1 april
1 april
2 – 5 april
8 april
13 april
15 april
20 en 21 april
22 april
23 april
23 april

Start Cito-periode leerjaar 3 - 7; deze loopt tot 18 maart a.s.
Gesprekken Voortgezet Onderwijs-advies met
ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 8.
Dit zal gebeuren via Teams.
Ontruimingsoefening
De voorjaarvakantie begint om 12.00 uur en duurt t/m zondag
28 februari
20.00: OR-vergadering
Luiscontrole ??
20.00: MR-vergadering
LeerlingenRaad
Week van de lentekriebels
Ontwikkelingsverslagen worden meegegeven aan de leerlingen
van leerjaar 1 – 7.
Grote rekendag
Team-tweedaagse: alle leerlingen zijn deze dagen vrij.
Tien-minutengesprekken leerjaar 1 – 7. (via Teams)
Paasontbijt
Paasvakantie
Buitenles- en Kikkerdag
Studiedag (alle leerlingen zijn deze dag vrij)
Laatste dag schoofruit
IEP-toets leerjaar 8
20.00: MR-vergadering
Koningsspelen
12.30 uur: start meivakantie; deze duurt tot en met zondag 9
mei

Bovenstaande activiteiten allemaal onder voorbehoud.
Tot zo ver deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Hans van Elburg
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