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Onderwijs op afstand
Deze week kregen we te horen dat de basisscholen toch langer dicht moeten blijven. Helaas!
Het betekent langer onderwijs op afstand.
Dit legt o.a. een hele druk op de gezinnen. Dat beseffen we en we waarderen ieders inzet zeer...
We zijn trots op de kinderen. Ze laten zien hoe zelfstandig ze bezig kunnen zijn en we zijn blij met de
begeleiding die jullie je kind(eren) geven.
Daarnaast een compliment aan de leerkrachten die hun uiterste best doen om de leerlingen online
les te geven en de noodopvang te verzorgen. Deze weken vragen ook van hen veel extra tijd en
energie.
We moeten nog even volhouden maar met ieders inzet moet dat lukken.
Personeel.
We feliciteren juf Nikie en Jeroen met de geboorte van hun zoontje Milan en wensen hen veel geluk
met hem.
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Afscheid juf Elly.
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie is de laatste werkdag van
juf Elly voordat zij met pensioen gaat. Deze dag laten we
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. We hebben al wat
plannetjes met de kinderen... alleen weten we nog niet zeker
of de kinderen op school kunnen zijn. We hopen het natuurlijk
wel!
Omdat we nu weinig mogelijkheden hebben
vieren we juf Elly’s afscheid nog een keer later in het
schooljaar wanneer alle kinderen weer op school zijn.
Groepsorganisatie.
Doordat juf Elly ons gaat verlaten, wijzigt de groepsorganisatie in de groepen 1-2 en 5-6.
Groep 1-2:
Juf Monique en juf Theuny geven samen les in groep 1-2 tot het eind van het zwangerschapsverlof
van juf Nikie. Juf Monique geeft les op dinsdag, woensdag en donderdag en juf Theuny op maandag
en vrijdag.
Groep 5-6:
Juf Nelleke en juf Evelien worden de juffen van groep 5-6. Juf Nelleke op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Juf Evelien op woensdag.
Gesprekken advies VO groep 8.
De gesprekken voor het advies VO van de groep 8 leerlingen worden volgende week digitaal via
microsoft TEAMS gehouden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van juf Evelien en juf Karin.
De eindtoets zal plaatsvinden op 20 en 21 april 2021.
Cito midden-toetsen.
De Citotoetsen moeten worden uitgesteld. Cito komt met een advies in welke weken we de toetsen
het beste af kunnen nemen zodra we weer op school les kunnen geven.
Het betekent dat de uitslagen van de toetsen deze keer niet verwerkt kunnen worden in de
rapporten.
Rapport.
De kinderen krijgen, ondanks dat de citotoetsen nog niet zijn afgenomen wel
hun rapport in de week voor de voorjaarsvakantie. Hierdoor krijgt u toch een
indruk van de vorderingen van uw kind(eren). In dit rapport zijn de resultaten
verwerkt van de methodetoetsen die tot de kerstvakantie zijn afgenomen.
Tijdens de lockdown zijn er geen toetsen afgenomen.
De citoresultaten krijgt u zodra deze er zijn na de voorjaarsvakantie.
Rapportgesprekken.
De rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7 vinden plaats in de week van 22 februari a.s. U ontvangt
binnenkort via Parro een overzicht met data en tijden. Ook deze gesprekken zullen plaatsvinden via
microsoft TEAMS.

Nieuw testbeleid.
Er is weer een nieuw protocol beschikbaar. In de bijlage stuur ik het u mee. Aangepast testbeleid
kinderen tot en met 12 jaar:
1.

2.
3.

4.

Hebben kinderen die gebruik maken van de noodopvang klachten die passend zijn bij COVID-19, zoals
hoesten, koorts en/of benauwdheid? Dan laten zij zich testen. Kinderen met alleen een
neusverkoudheid mogen naar noodopvang.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als: o De klachten niet (alleen)
bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of
het kind anderszins ernstig ziek is.
• Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.
• Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de scholen hun deuren
weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van
deze klachten zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid. Zij laten zich testen en blijven thuis in
afwachting van de test en het testresultaat.

Belangrijke data.
• week 1 februari:
• vrijdag 12 januari:
• week 8 februari:
• 15 t/m 19 februari:
• Week 22 februari:
• 11 maart:
• 2 t/m 5 april:
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Vriendelijke groeten namens het team,
Theuny Hoekstra-Flikweert

