Belangrijke data:
• 8 februari – 13:45 – 14:15 uur Koffiedrinken voor
ouders met directie – Komt te vervallen. Directie is
overigens telefonisch op de maandag, dinsdag en
vrijdag goed te bereiken.
• 11 februari – Ouderkanjerles – verplaatst (zie
nieuwsbrief)
• 15 t/m 19 februari – Verwijzingsgesprekken gr. 8
(intekenen kan nog tot 10 febr. via Parro)
• 22 t/m 26 februari – Voorjaarsvakantie
• 1 maart – Studiedag – alle kinderen vrij!
• 1 maart – Eerstvolgende nieuwsbrief

Van de directie
* Donderdag 11 februari staat er een Ouder Kanjerles op de kalender. In verband met de
heropening hebben we deze Ouder Kanjerles verschoven naar donderdag 15 april. Mochten we
dan nog geen ouders in de school mogen ontvangen, zullen wij de Ouder Kanjerles digitaal
verzorgen.
* Wanneer uw kind(eren) ziek is, kunt u uw kind via Parro bij de groepsleerkracht ziek melden.
Aangezien de leerkrachten vanaf 08:20 uur buiten op het plein staan, zijn zij niet meer in de gelegenheid
Parro te bekijken/te beantwoorden. Het is in deze tijd ook van belang hierbij te vermelden of het om
coronagerelateerde klachten gaat of niet. We zijn op de hoogte van de AVG-regelgeving hier omtrent
en zullen daarbij niets registeren. Telefonisch zijn wij uiteraard dagelijks goed te bereiken.
* In de vorige nieuwsbrief hebben wij de vervanging voor juf Annie voor groep 7 gedeeld. Hier zijn inmiddels weer
wat wijzigingen in opgetreden. Het schema voor de donderdagen voor groep 7 is de rest van het jaar als volgt:
11 februari t/m 29 april – Meester Auke de Boer
Vanaf 20 mei tot aan de zomervakantie – Meester Leon
Meester Auke is bevoegd tot het geven van gymlessen, na de meivakantie zal vakdocent Brenda Jager de gymlessen
verzorgen. In de volgende nieuwsbrief zal meester Auke zich kort aan u voorstellen.
*Nogmaals de planning voor het meegeven van de rapporten en de verschillende gesprekken onder uw aandacht:
- 15 t/m 19 februari verwijzingsgesprekken groep 8
- 5 maart krijgen de leerlingen het rapport mee
- 8 t/m 12 maart rapportgesprekken groep 1 t/m 4 , KOP-gesprekken groep 5 t/m 7
De genoemde gesprekken zullen online gevoerd worden.
* Wilt u er met uw kind aan denken dat de rapporten die nog thuis liggen vanaf deze week
weer meekomen naar school?
* Zonder tegenbericht zullen wij vanaf 8 maart starten met de afname van de CITO- toetsen van de eerste periode
voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. De toetsen gebruiken wij, net als anders, als één van de informatiebronnen om
de leerlingen verder te kunnen helpen. Wat kunnen en kennen ze en waar moeten wij de komende tijd nog extra
aandacht aan besteden. We zijn voorzichtig met het interpreteren van de resultaten, leerlingen worden in normering
namelijk vergeleken met leerlingen uit een “normaal” jaar. Dat is nu absoluut niet van toepassing. Wij vergelijken de
prestaties van de leerlingen met zijn/haar eerdere resultaten, dus niet met de norm, en kijken naar waar wij hen verder
kunnen helpen.

Met de leerlingen vaststellen waar ze staan en wat we met elkaar kunnen doen om ze verder te helpen, is hierin ons
motto!

Corona - Heropening
* Voorlopig (in ieder geval tot en met 1 maart) blijft het zwembad helaas nog gesloten. Dat betekent
dat ook het schoolzwemmen (nog) niet opgestart kan worden. Zodra er meer bekend is over de
opening van het zwembad en daarbij het opstarten van het schoolzwemmen, brengen wij de
ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 3/4 op de hoogte.
* Gym gaat helaas (eerst tot de voorjaarsvakantie) niet door. Dit heeft te maken met het
leerlingenvervoer naar de Drait. In de bus kunnen wij de groepen niet op afstand van elkaar houden. Aankomende
donderdag onderzoeken wij de mogelijkheden om de gymlessen na de voorjaarsvakantie weer op te starten. We
komen vrijdag met de communicatie hierover.
In samenwerking met het Sportbedrijf hebben we de komende twee weken een alternatief bewegingsprogramma
buiten op het plein.
*We willen in bij ziekte of quarantaines het thuisonderwijs zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder hebben we
middels het noodplan al verschillende scenario’s gedeeld van het schakelen naar thuisonderwijs.
Dit vraagt nog meer tijd en voorbereiding, daarom zullen wij aankomende week met elkaar gaan kijken naar hoe wij
dit kunnen organiseren, mocht het nodig zijn. We nemen daarbij het eerder gecommuniceerde noodplan als
uitgangspunt. Dit betekent dat wij komende week bij een ziekmelding niet gelijk een passend programma klaar
hebben. Uiteraard kan er via de software voldoende geoefend worden met de doelen die aankomende week centraal
staan. Het doelenoverzicht ontvangt u in eerdergenoemde situatie van de leerkracht van uw kind(eren).
Software en websites die we gebruiken:
-Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) - via Basispoort
-Spelling – www.spellingoefenen.nl, Squla en Junior Einstein.nl
-Taal (Taal Op Maat – Mijn Klas) – via Basispoort en Junior Einstein.nl
-Rekenen – Bareka (alleen voor de groepen 4,5,6,7), Squla en Junior Einstein.nl
-Verder is het belangrijk uw kind(eren) dagelijks te laten lezen.
Wel alvast goed om te weten…
-Als de groepsleerkracht thuis moet blijven i.v.m. corona-gerelateerde klachten en de groep geen invaller heeft,
gaat de leerkracht de leerlingen online lesgeven via Teams.
-Als de leerkracht ziek is en er is geen invaller beschikbaar, geeft hij/zij uiteraard geen les, maar kunnen de
leerlingen wel thuis met de software aan de slag.
Verdere informatie volgt na het overleg wat later deze week plaatsvindt.
*Nogmaals de thuisblijfregels omtrent de gezondheid van de leerlingen:
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:
• als ze af en toe hoesten;
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of
benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd
is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de
quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen
die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar school. Neem bij twijfel gerust even
contact op.
We hebben in de bijlage de nieuwste beslisboom toegevoegd, waar alles ook in schema weergegeven wordt.

Welkom!
Zoë is 14 januari ook 4 jaar geworden. Vanaf aankomende week verhuist zij tijdelijk met haar
familie naar Drachten. Zoë zal aanstaande vrijdag starten bij ons op school. Zij zal blijven totdat
zij in het westen van het land hun nieuwe huis kunnen betreden. Wij wensen Zoë en haar ouders
een goede tijd bij ons op school.
.

Kind op Maandag
Het thema van Kind op Maandag is in deze periode: Een wereld van verschil. We lezen verhalen over Jezus, die
rondtrekt door Israël. Overal waar hij komt, verandert er iets: zieke mensen worden beter, mensen die het niet meer
zagen zitten krijgen nieuwe hoop. We lezen die verhalen niet alleen omdat het mooie verhalen zijn, of omdat we willen
weten wat er toen gebeurd is. We lezen ze ook omdat we mogen hopen dat ze opnieuw waarheid kunnen worden. Dat
er een wereld van verschil is tussen hoop en wanhoop, tussen geluk en verdriet.
Met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht, om te zien wat die verhalen vandaag kunnen betekenen. Het gaat over
geluksmomentjes, over hoop en verlangen, en ook over de vraag waar jij je best voor wilt doen. Want die wereld van
verschil werd in de verhalen niet alleen door Jezus gemaakt: Hij riep mensen op om met hem mee te doen. We hopen
dat de verhalen voor de kinderen een vrolijke uitnodiging zijn om na te denken over een wereld van verschil. Dat is
een wereld om gelukkig van te worden!

Dag dag!
*Afgelopen donderdag hebben wij met groep 7 digitaal afscheid genomen van juf Annie. Leerlingen en ook ouders
hebben haar prachtig toegesproken en haar bedankt voor haar inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren.
Alle leerlingen van groep 7 hebben het individueel tegen juf Annie opgenomen in een spelletje: “Ren je rot!”
Iets halen wat rond is, iets gezonds, iets glimmends, iets zachts, alles kwam voorbij! Juf Annie heeft helaas met 1 punt
verschil verloren, maar ze was zeker nog in topconditie!

Op een later moment zal er met het team nog een afscheidsreceptie plaatsvinden. Mocht u haar nog “persoonlijk”
willen groeten, dan kunnen eventuele kaartjes tot de voorjaarsvakantie op school ingeleverd worden. Wij zullen zorgen
dat het vervolgens bij juf Annie terecht komt.

We zeggen geen “doei” of “dag”, maar tot ziens met een glimlach!
Bijlagen:
- Junior Energiecoach
- Nieuwsbrief Sportbedrijf
-Beslisboom – Thuisblijven of naar school?

