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11-03-2021

01-04

Paasviering in de klas

02-04

Goede vrijdag vrij

05-04

Paasmaandag vrij

06-04

Margedag kinderen vrij

08-04

Portfolio mee

12-04

Start Oudergesprekken

20-04

+ 21-04 Eindtoets groep 8

23-4

Koningsspelen OVB! (12.00 uur vrij)

27-4

Koningsdag vrij.

03-05

Start meivakantie

Van de directie
Rond deze tijd wordt met alle scholen
gesproken over de formatie 2021-2022.
Zodra er meer bekend is over de opvolging
van de directeursfunctie krijgt u daarover een
brief van de Directeur Bestuurder. Hoe het
totale plaatje er uit gaat zien zal iets langer
duren. Dat is van meerdere zaken afhankelijk.
Juf Marloes
Dinsdag is juf Marloes even op school
geweest. Het herstel van haar rechter pols valt
erg tegen en mag daarom ook niet belast
worden. Om wel feeling met het onderwijs te
houden, zal juf Marloes tot de terugkeer van
juf Lydia (eind mei) op arbeid therapeutische
basis eerst 1, later mogelijke 2 dagen
ondersteuning geven in groep 5-6. Dus niet
als leerkracht, maar hulp bij observaties,
toezicht, gesprekken met kinderen en wat
verder mogelijk blijkt.
Corona bubbel
Op dit moment is het nog steeds de regel dat
kinderen zoveel mogelijk in hun ‘eigen
bubbel’, of te wel groep moeten blijven. Dit
i.v.m. besmetting. Als groepen gaan mengen
is de kans op besmetting groter en zouden er
bij een uitbraak meer kinderen thuis moeten
blijven. Vanwege die regel zijn er de volgende
afspraken:
-

-

We vragen aan de kinderen van groep 5-6
om meteen om kwart over 8 en in ieder
geval voor 5 voor half 9 naar hun lokaal te
gaan. De kinderen van groep 7-8 moeten
nml. op 5-6 wachten bij de trap voor ze
naar boven kunnen!
Voor de gym geldt dat groep 3-4 tijdelijk
niet tegelijk met groep 5-6 naar de gymzaal
mag. Vorige week kon groep 5-6 niet naar
het gymlokaal omdat meester Mans ziek
was. Deze week blijft groep 3-4 op school.
Juf Jessica doet gym op school. Dat blijft zo
tot de regel is opgeheven.

Voor de duidelijkheid: ook wij vinden al die
regels soms best lastig en niet altijd te
begrijpen. Maar onze persoonlijke voorkeur, of
idee hierover, staat los van dat wat op school
van, ons op grond van de regelgeving,
verwacht wordt. We rekenen op uw begrip
hiervoor.
Thuiswerk bij Corona uitbraak
Gelukkig is bovenstaande op In de Kring (nog)
niet aan de orde. Dat willen we ook graag zo
houden. Dat komt mede omdat u als ouders
gehoor geeft aan de afspraken, ook al vindt u
het misschien onbegrijpelijk. Maar niemand zit
er op te wachten dat we een hele groep of
zelfs een hele school weer dicht moeten doen.
En dat komt hier en daar, ook dichtbij, wel

voor. Mocht er zich zo’n situatie voor doen
waarbij ook de leerkracht ziek is, dan is er voor
die groep geen thuiswerk. Voor incidentele
quarantaines, bijvoorbeeld in een gezin, is het
mogelijk om thuis met het Chromebook te
werken. In overleg met de leerkracht wordt dan
bepaald hoe het Chromebook kan worden
afgeleverd. Er is geen instructie en ook geen
extra werk. We rekenen dan op de creativiteit
van u als ouder om een dagbesteding te vinden.
Zoals gezegd: we hebben het dit schooljaar niet
over achterstanden. Het belangrijkste is om het
jaar veilig, gezond en positief te houden.
Activiteiten
Helaas gaan ook dit schooljaar veel activiteiten
(weer) niet door. De Paasviering wordt dit
schooljaar in de eigen groep gedaan. Voor
schoolvoetbal is voor de groepen 7 & 8 een
alternatief gevonden: een soort challenge. Dit
wordt georganiseerd door de buurtsportcoach.
Kinderen van de verschillende scholen doen dan
met de eigen groep op school een opdracht en
via de buurtcoach is er dan toch een soort
wedstrijdje. Voor de Koningsspelen wordt ook
een alternatief bedacht, of dat per groep moet of
per bouw is nu nog onduidelijk.
Schoolreis & Schoolkamp
Een vraag die bij veel ouders en kinderen leeft
is: gaan de schoolreisjes dit (school) jaar ook
door. De directeuren van de verschillende
scholen zijn hier nog niet optimistisch over. Veel
scholen overwegen of het een idee is dit dan kort
na de zomervakantie te organiseren. Komend
schooljaar staat ook het schoolkamp weer in de
planning: in september. In het team en met de
MR en OR zal hier nog over gesproken worden en
uiteraard kunt u uw idee daarover ook bij de MR
of OR kwijt.
Musical & afscheid groep 8
Ook dit gaat in aangepaste vorm gewoon door.
De kinderen van groep 7 & 8 zijn al druk aan het
oefenen voor de musical ‘Jungle Beat’. Voor welk
publiek ze dit mogen uitvoeren is nu nog niet
bekend. Voor het afscheid van groep 8 met de
ouders hebben we voor de zekerheid als locatie
weer de dansschool gereserveerd. Dat zal zijn op
maandag 5 juli waarschijnlijk tussen 19.00 –
21.00 uur. (Wijkt dus af van wat op de kalender
staat)
Ouderbijdrage
Op 26 maart staat de automatische incasso van
het 2e termijn van de (vrijwillige) ouderbijdrage
ingepland.
Met vriendelijke groet,

Anja Oosterhoff

