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t/m 22 januari
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29 januari

online onderwijs
kinderen hopelijk weer naar school
Rapport 1 mee naar huis

Van de directie
https://www.youtube.com/watch?v=Kw1cHugjelA
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los!
Nog even volhouden…
Als team hebben we bewondering voor jullie als ouders. En
daarom een bloemetje ter bemoediging en waardering.
Er zijn genoeg kinderen die gemotiveerd aan het schoolwerk
gaan elke dag maar soms kan het motiveren ook best lastig
zijn. En ook het uitleggen wat net iets anders gaat als dat de
juf doet. Maar vooral de combinatie van alles: thuiswerken,
huishouden, andere kinderen, ziekte zelf of bij geliefden en
het opgesloten zitten wat nu al weer weken duurt.
Als team zijn we er best zat van en willen we zo snel mogelijk
terug naar volle klassen met alle leerlingen. Het continu
zoeken naar mogelijkheden van begeleiden op afstand, zicht
houden op het werk van alle leerlingen, zorgen maken over
niveau, zorgen om zieke familieleden en dit in combinatie met de opvang van leerlingen die
vanwege noodopvang op school zijn.
Nog even volhouden...
Wellicht is het einde van de schoolsluiting in zicht.
Zoals u dinsdagavond heeft gehoord van premier Rutte, zullen de scholen op 25 januari
waarschijnlijk weer open mogen. Helaas is dit niet met zekerheid te zetten. Er zijn nog veel
zorgen om de verspreiding van het virus. Er wordt druk overleg gevoerd op landelijk en

politiek niveau en aansluitend op LEV-WN niveau. Zodra er meer bekend wordt laten wij u
dit weten.
Bedankt
Tof dat er ouders waren die de school in de vakantie een beetje in de gaten hielden. Vooral
rond de jaarwisseling willen er nog weleens ramen sneuvelen. Gelukkig was het dit jaar
rustiger dan ooit. Bedankt voor jullie inzet hierbij!
Ook bedanken we de oudercommissie die met mondkapjes op toch heeft gezorgd voor een
gezellige sfeer in de school met het aanbrengen van kerstversiering.
Welkom
Lockdown of niet, we heten onze nieuwe leerlingen met hun familie van harte welkom. In
groep 6 is Gihon gestart, in groep 5 Jurre en in groep 1 Rosa en Tiara. We hopen dat jullie
snel op school kunnen komen en je plekje vinden in de groep.
Voortgang van onze jaardoelen:
Elk jaar formuleren we als team doelen waar we in het bijzonder aan werken. Zo wordt er in
de bovenbouw, groep 6-8, veel aandacht besteed aan het samen- en zelfstandig werken.
De leerlingen zien in Classroom de planning van de week en daarbij wanneer ze
instructiemomenten hebben of wanneer ze zelfstandig moeten werken. Voor dit zelfstandig
werken wordt ‘hun’ deel van het schoolgebouw gebruikt. Ze zitten dus niet meer standaard
op hun eigen plek in de klas maar mogen ook een rustig plekje of samenwerk plekje zoeken.
Samenwerken gebeurt door elkaar te helpen met de basisvakken maar ook in het samen
vormgeven van de opdrachten van wereldoriëntatie. Samen kan met een groepsgenoot of
met een leerling uit een groep hoger of lager.
Onlangs heeft het bovenbouw team de vernieuwde manier van werken geëvalueerd en ook
het huiswerkbeleid. Een aantal zaken zijn aangepast en zullen met de leerlingen en u
worden gecommuniceerd.
In de onderbouw spelen en werken de leerlingen van groep 1/2 met die van groep 3. Een
aantal momenten van de dag gebruiken ze dezelfde ruimten/hoeken. De juffen geven
opdrachten op het eigen niveau van de leerling. In het tweede halfjaar zullen de groepen
nog meer samenwerken om echt een unit groep 1/2/3 te vormen en worden de aantallen
leerlingen per groep gelijk getrokken. De juffen zullen u binnenkort informeren over dit
proces. Hierbij volgen ze onze visie op goed onderwijs in de onderbouw die we hebben
opgesteld en steeds verder ontwikkelen. Deze is in het begin van het schooljaar met u
gedeeld en in de bijlage te vinden.
Het team werkt dus veel meer samen. Samen plannen, lessen voorbereiden en evalueren.
En we merken dat we hierdoor sterker worden. Door elkaar te vertrouwen, goed voor elkaar
te zorgen, hulp te bieden waar nodig, elkaar opscherpen blijft het een leuke uitdaging om
samen mooie dingen te ontwikkelen.
De andere doelen waar we aan willen werken; een veilig en positief klimaat in de school
blijven stimuleren en onderhouden, burgerschap; aandacht voor de wijk en de mensen om
ons heen, omgaan met het milieu en duurzaamheid. Door Corona komen we aan niet alle
zaken toe maar we zijn blij dat de basis stevig is en dat de kinderen aangeven
(leerlingtevredenheidsonderzoek) dat ze met plezier leren.

Om u als ouders mee te nemen in onze ontwikkeling en om u toch weer eens te zien willen
we binnen een paar weken een online ouderavond o
 rganiseren. U ontvangt hiervoor nog
een uitnodiging.
Cito toetsen
Hieronder vindt u informatie van Francien (intern begeleider) over de citotoetsen.
Schoolmaatschappelijk werk Marieke
In de bijlage vertelt Marieke, onze schoolmaatschappelijk werker, wat ze voor ons en u kan
betekenen in deze bijzondere tijd.
Vriendelijke groet,
Ellen Stoel

Algemeen
Van de intern begeleider juf Francien
Beste ouders,
Heel veel respect voor jullie in de rol van thuis juffen en meesters!
Deze week en volgende week stonden de CITO leerlingvolgsysteem toetsen gepland. Dit
zijn de halfjaarlijkse toetsen die in groep 3-8 worden afgenomen. Vanwege de
schoolsluiting is afname nu niet mogelijk.
Als de scholen op 25 januari weer open gaan zullen we de toetsen in de weken van 1 en 8
februari afnemen, niet meteen in de eerste week dat we weer gewoon lesgeven.
We vinden het belangrijk om te meten hoe het gaat met de cognitieve ontwikkeling van de
kinderen. Meten van resultaat help ons bij het afstemmen van de lesstof op de kinderen.
Uiteraard is het mogelijk dat schoolsluiting en online onderwijs invloed hebben op de
resultaten. De kinderen kunnen gewoon laten zien wat ze nu kunnen, ze hoeven zich geen
zorgen te maken dat ze hun normale niveau niet helemaal kunnen halen.
Mocht de school nog niet open kunnen op 25 januari dan stellen we de toetsen nog even
uit.
Op 29 januari krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar. Deze worden
volgens planning gemaakt. Als de school 25 januari open gaat krijgen de kinderen ze
gewoon mee. Mocht de school nog gesloten zijn dan vinden we hiervoor een andere manier.
De rapportgesprekken zullen plaatsvinden op 2 en 4 februari. Dit zal telefonisch of digitaal
plaatsvinden. U hoort nog hoe dit precies zal gaan.
Hartelijke groet,
Francien Pronk

