Nummer 27; maandag 29 maart “21
februari ‘21
Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 27.

1. Positieve test Corona: leerjaar 6 en 7 in quarantaine
Vandaag bereikte ons het bericht dat een leerling van leerjaar 6 positief getest is op
Corona. De leerlingen van deze groep moeten daarom met ingang van vandaag in
quarantaine. Ook de leerkrachten van deze groep (juf Malinka en juf Rebecca)
moeten in quarantaine.
Beide leerkrachten hebben ook les gegeven aan de leerlingen van leerjaar 7.
Dit maakt dat ook deze leerlingen in quarantaine moeten.
Deze quarantaine duurt tot en met woensdag 31 maart a.s. MITS er Covid-test is
uitgevoerd (deze moet op woensdag 31 maart plaatsvinden) en de uitslag negatief
is.
Leerlingen die NIET getest worden, moeten tot en met maandag 5 april a.s.in
quarantaine blijven.
Broertjes en zusjes van leerlingen uit leerjaar 6 en 7 kunnen gewoon naar school
komen. Als zij klachten ontwikkelen, dienen zij ook thuis te blijven en (eventueel)
getest te worden.
Voor de goede: de tienminutengesprekken via Teams met de ouders/verzorgers van
de leerlingen van leerjaar 6 en 7 gaan gewoon door.

2. De regel van de week
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pas op met je woorden”.

3. Tevredenheidspeiling ouders/verzorgers
Vorige week heeft u van ons het verzoek (en “de link”) ontvangen OM de
tevredenheidspeiling ouders/verzorgers in te vullen.
Hierbij herinner ik u hier nog even aan.
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De link is:
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/X7T98QS

4. Djembé-les in groep 3 tot en met 8.
De djembélessen gaan door.
Dinsdag 30 maart a.s. starten de eerste groepen.
De leerlingen krijgen zeven weken les.
Daarna zullen we kijken of er (buiten?) een presentatie gegeven kan worden.
De lessen vinden plaats in de gymzaal; de leerkracht van de groep zal hierbij
aanwezig zijn.

5. De studiedag van 25 maart
Tijdens deze studiedag hebben de leerkrachten de volgende zaken met elkaar
bespreken:
-

-

-

De opbrengsten (= uitslagen) van de Cito-toetsen. Hoe zijn deze en
moeten er bij bepaalde vakken en in sommige groepen
achterstanden/vertragingen opgelost worden? Zo ja? Wat ga je als leerkracht
dan doen?
Het cultuuronderwijs in de school.
Wat gaat er goed? Wat minder goed? En welke activiteiten worden er
gepland?
Onderwijs aan Hoogbegaafde leerlingen.
Wat gaat er goed en wat niet? Wat moet er veranderen of kan er beter?
Als team maken we hier afspraken over.

6. Schoolfruit en schoolmelk
Deze week wordt het volgende schoolfruit aan de leerlingen gegeven:
Woensdag: gele meloen
Donderdag: sinaasappel
Vrijdag:
peer
Er is deze week ook weer gratis zuivel.
Dit keer kunnen de leerlingen gratis melk en karnemelk drinken.
De kinderen mogen dus weer allemaal een beker meenemen.
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7. De tien-minutengesprekken
De (verplichte) tien-minutengesprekken vinden deze week plaats op maandag 29 tot
en met donderdag 1 april a.s. Dit gebeurt wederom via Teams.
Vorige week heeft u van ons een mailtje ontvangen waarin gemeld werd dat u zich
voor deze gesprekken kunt inschrijven met behulp van de Parro-app..

8. Activiteiten in de komende weken
De komende weken staat er een aantal activiteiten “op stapel”, die door alle
maatregelen m.b.v. Covid 19 qua organisatie aangepast worden (of niet door gaan)
-

-

Het paasontbijt. Dit gaat niet door. In plaats daarvan zal er iets gezelligs (en
lekkers) in de lunchpauze plaatsvinden
Nadere mededelingen hierover volgen.
De Buitenles/Kikkerdag gaat door. Ook hier zullen er geen leerjaren “door
elkaar” aan het werk zijn.
De Koningsspelen zullen geen doorgang vinden.
In plaats hiervan zullen de leerkrachten in hun eigen groep een gezellige
activiteit organiseren.
Het is momenteel nog niet duidelijk of het Koningsontbijt zal doorgaan.
Als hierover meer bekend is, meld ik dit aan u.
Nu de koningsspelen niet doorgaan, kan de vakantie “gewoon” om 12.00 uur
starten!

9. De Hemelvaart vakantie !!!!
In één van de eerste nieuwsbrieven van dit jaar heb ik u gemeld dat de einddatum
van de hemelvaart vakantie niet juist in de kalender staat.
In de kalender staat dat deze vakantie eindigt op maandag 17 mei a.s. Dat is dus
niet juist.
De hemelvaartvakantie eindigt op zondag 16 mei a.s.

10. De agenda voor de komende periode
29 – 31 maart
1 april
2 – 5 april

Tien-minutengesprekken leerjaar 1 – 7. (via Teams)
Paaslunch De paasvakantie start om 15.00 uur.
Paasvakantie.
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8 april
13 april
20 en 21 april
22 april
23 april
23 april

Buitenles- en Kikkerdag
Studiedag (alle leerlingen zijn deze dag vrij)
IEP-toets leerjaar 8
20.00: MR-vergadering
Alternatieve “Koningsspelen”
12.00 uur: start meivakantie; deze duurt tot en met zondag 9
mei

11. Nieuws van het kinderdagverblijf :

Wij hebben afgelopen week feestweek gevierd, voor de verjaardagen van de juffen
van het kinderdagverblijf. Zij zijn allemaal in februari, maart en april jarig, dus vierden
wij elke dag een feestje van een andere juf. Wij hebben leuke spelletjes

gespeeld, zoals koekhappen, blikgooien, ezeltje prik en wij hadden een grabbelton,
waar wij een cadeautje uit mochten grabbelen. Ook kwamen wij verkleed als
prinses, boerin, draakje enzovoorts. Het was een gezellige week!
Tot zo ver deze nieuwsbrief.

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