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Agenda 2021-2022
25-01

Leerlingenraad (ovb)

01-02

Start CITO toetsen (o.v.b.)

15-02

Margedag Portfolio (ll. Vrij o.v.b.)

22-02

Start Voorjaarsvakantie

Het jaar 2021 begint op
afstand. Helaas ook voor het BaO. Even hadden we nog de hoop dat voor de basisschool
een uitzondering gemaakt zou worden. Tot nu
zijn de berichten daarover niet hoopgevend.
We moeten volgende week afwachten. Op de
Agenda staat daarom e.e.a. met een ‘onder
voorbehoud’. U heeft van ons al een mail
ontvangen over de margedagen die ingetrokken zijn. Vrijdag 29-1 en maandag 1-2
zijn gewone schooldagen geworden. Voor een
margedag op maandag 15 februari houden
we een slag om de arm, maar vragen we wel
dringend daar rekening mee te houden. De
ouder-kindgesprekken
zullen
groepsafhankelijk worden ingepland. Voor de
groepen 1-2 zijn we bv. niet afhankelijk van
CITO en dus kunnen die gesprekken mogelijk
eerder plaats vinden.
CITO Toetsen
De Cito toetsen geven in het portfolio (tabblad
1) een beeld van de ontwikkeling van uw kind
t.o.v. landelijke gemiddelden. Uit onderzoeken
na de vorige lockdown is gebleken dat er
kinderen zijn op wie afstandsonderwijs geen
invloed heeft gehad, bij anderen is wel weer
een achterstand vast te stellen. Ondanks de
bijzondere situatie kunnen we m.b.v. deze
toetsen toch een beeld krijgen van de stand
van zaken. Het hangt er even van af of we ze
op tijd kunnen afnemen om te verwerken in
het portfolio.
Noodopvang
Op dit moment is er een rooster voor 2 weken.
Mocht het zo zijn dat de lockdown wordt
verlengd, dan houden we het overzicht van
week 2 aan. Alleen kinderen die voor
wisselende dagen zijn opgegeven, moeten
opnieuw worden aangemeld. We gaan er van
uit dat voor de meeste kinderen dezelfde
opvang wordt gevraagd. Eind volgende week
ontvangt u het nieuwe rooster zodat u het
kunt controleren. Graag voor volgende
week woensdag uw kind opgeven als het
om niet vaste dagen gaat.
Ouderbetrokkenheid
https://wijzeroverdebasisschool.nl/
Voor ouders die geïnteresseerd zijn, zie
bovenstaande link. Op deze site vindt u tips
speciaal voor ouders over rekenen, spelling en
begrijpend lezen. Ook zijn er gratis

werkbladen en informatie over de toetsen van
CITO. Voor de eindtoets wordt op In de Kring de
IEP toets afgenomen.
Plakactie AH
De actie van AH heeft voor In de Kring €760
opgeleverd! Dat is een heel mooi bedrag en we
bedanken iedereen die daar aan heeft
meegewerkt. En met name de OR die deze actie
heeft voorbereid! In een vorige mail gaven we al
aan dat de OR dit samen met de opbrengst
Jantje Beton wil inzetten voor nieuwe
schoolshirts. Ook zijn er wensen vanuit de
leerlingenraad voor extra pleinmateriaal.
Stagiaire BB
In de bovenbouw worden de kinderen die op
school zijn extra ondersteund door juf Marije. Ze
stelt zich hieronder aan u voor. Juf Marije is hier
alle dagen gedurende de maand januari.
Mijn naam is Marije Plat, 23 jaar oud en ik ben
eerste jaars student van de internationale PABO
in Meppel. De komende 4 weken loop ik stage bij
de bovenbouw en probeer ik de kinderen met
persoonlijke aandacht zoveel mogelijk mee te
geven en te begeleiden bij de online lessen. Ik
heb hiervoor 4 jaar lang gereisd als professioneel
kunstschaatser bij Disney On Ice en het plan is
om dit avontuur weer voort te zetten zodra de
grenzen weer open gaan. Ik heb altijd een passie
gehad voor het onderwijs en ik hoop uiteindelijk
ook op een internationale school juf te worden.
Naast mijn stage geef ik veel kunstschaats
trainingen op hoog niveau en werk ik op dit
moment in het ziekenhuis als receptioniste.
Thuisonderwijs
Uw kind heeft van de leerkracht een planning
gekregen van de dag- en weektaken. We gaan er
van uit dat u die samen met uw kind door
neemt. Er zijn ook afspraken over wanneer uw
kind online moet zijn. Ook als u niet thuis bent
graag uw kind daar nog extra op wijzen. Soms
blijven kinderen na het afsluiten van de onlineles met de leerkracht, nog ‘even hangen’. Dit valt
buiten het gezichtsveld van de leerkracht. Het is
aan u als ouder hoe daar mee om te gaan,
vooral als het gaat bij het gebruik van een eigen
device. De Chromebooks van school zijn niet
bedoeld om naast schoolwerk voor andere
doeleinden in te zetten.
We wensen iedereen veel wijsheid en sterkte toe
de komende weken.
Met vriendelijke groet,

Anja Oosterhoff

