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Laatste dag opgave NSA

Van de directie
Door de lockdown hebben we vooral
gecommuniceerd via e-mails en Parro. Voor de
continuïteit nu toch ook even een nieuwsbrief.
Gelukkig valt er zo nu en dan ook iets te
melden over zaken die wel doorgaan zoals bv.
de NSA. (zie onder). Verder blijven we
benadrukken dat we vooral trots zijn op onze
leerlingen, ouders en leerkrachten, die deze
lastige periode toch maar samen moeten
klaren. Samen ‘bakken we er het beste van’.
Laten we de moed er in houden en blijven
hopen op een nieuwe start in februari.

Inmiddels hebben we al verschillende reacties
ontvangen over de pannenkoekactie 
Naschoolse activiteiten
Er is door Scala besloten om de mogelijkheid
om aan te melden voor de naschoolse
activiteiten langer door te laten lopen. De
nieuwe sluitingsdatum is vooralsnog 12
februari. Dit is ook handig om te weten voor
de ouders die al wel hebben aangemeld, want
zij krijgen ook iets later bericht dan
aangegeven, over de definitieve deelname.
Betalen (door kind of ouder) kan na de
Voorjaarsvakantie via beheerder Hans. Die is
dagelijks tot +/- 13.30 uur aanwezig.
Stellingwerfse Voetbalweek
In de 1e week van de zomervakantie zal de
Stellingwerfse Voetbalweek worden gehouden.
Tijdens deze week gaan jongens en meisjes
van 6 t/m 15 jaar bezig met allerlei leuke
voetbalactiviteiten. Meer informatie en
inschrijven kan via :
www.stellingwerfsevoetbalweek.nl
Noodopvang (stand van zaken)
Over de noodopvang en het onderwijs op
afstand zijn al verschillende dingen gezegd.
Dank voor de positieve reacties en begrip.
Er zijn nog 2 kanttekeningen waar we
aandacht voor vragen:

1. We merken dat de meeste ouders echt hun
best doen op de noodopvang te ontlasten en
alleen daar waar het echt nodig is zelf de
kinderen op te vangen. Dat vooraf! Veel dank
daarvoor. Er zijn een aantal aanmeldingen
waarvan we ons afvragen of die echt
noodzakelijk zijn. Dat valt vooral ook andere
ouders op. We gunnen het iedereen om even de
handen vrij te hebben. Toch willen we die ouders
op het hart drukken om rekening te houden
met de afgesproken voorwaarden. Dit om
ongelijkheid onder de ouders te voorkomen. Er
wordt over gesproken en ouders weten dit
onderling vaak beter dan de school zelf.
Uitzondering zijn de kinderen die door de school
zelf zijn uitgenodigd.
2. Kinderen die ook ’s middags gebruik maken
van de noodopvang, blijven tot 14.15 uur,
tenzij ze door de naschoolse opvang om
organisatorische redenen eerder worden
opgehaald. Het blijkt dat (vooral op
vrijdagmiddag) het lastig is voor de leerkracht
om bij te houden wie om welke tijd weggaat. Het
geeft ook onrust in de groep.
Portfolio en ouder-kindgesprekken
Voor groep 1-2 geldt dat juf Tanja voor de
voorjaarsvakantie dit probeert af te ronden.
Helaas zijn de gesprekken op school niet
toegestaan. Hoe dat na de voorjaarsvakantie is,
weten we nu nog niet. De kans bestaat dat de
portfolio’s worden meegegeven en er online
gesprekken worden ingepland. Het wachten is
nog even op 8 februari.
CITO Toetsen
Om de voortgang/ontwikkeling van kinderen
vanaf groep 3 te meten, wordt gebruikt gemaakt
van de toetsen van CITO. Dat staat naast de
methode gebonden toetsen. CITO toetsen zijn
landelijk. Tot eind maart kunnen de M (midden)
toetsen worden afgenomen. De kinderen moeten
dan wel eerst 2 weken fysiek op school geweest
zijn. Het is aan de school hoe om te gaan met de
toetsen. Dat is ook het bovenschoolse beleid.
Eindtoets en adviesgesprekken VO
Voor de kinderen en ouders van groep 8 geldt
dat er na de voorjaarsvakantie gesprekken zullen
zijn i.v.m. het vervolgonderwijs. U wordt daar
door de leerkracht van op de hoogte gehouden.
De einddatum is door het VO verschoven van 15
naar 25 maart.
Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

