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Nog langer op afstand
Helaas hebben we te horen gekregen dat de
scholen in ieder geval tot 8 februari dicht
moeten blijven. Een forse tegenvaller! We
hopen dat het de laatste verlenging voor de
scholen is en dat we elkaar dan echt weer
fysiek kunnen zien; we missen jullie!
Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook zorgen over de besmettelijkheid van
kinderen naar elkaar en naar onze leerkrachten. We hopen dat hier snel
duidelijkheid over komt.
De sluiting heeft gevolgen voor het afnemen
van de Cito midden toetsen en voor het
rapport: deze stellen we uit. Bij een
heropening op 8 februari gaan we ervanuit dat
we de Cito toetsen kunnen afnemen tussen 11
februari en 12 maart.
Het rapport zal dan op 18 maart mee gegeven worden en de digitale
oudergesprekken vinden plaats in de week van 22 t/m 25 maart.
Uiteraard zijn al deze data onder voorbehoud van de
heropeningsdatum.
De ouders van de leerlingen van groep 8 zijn apart geïnformeerd. Deze
kinderen volgen een ander ritme i.v.m. het aanmelden voor het
Voortgezet Onderwijs.
Bij het aanmelden voor de noodopvang vragen we u, ook al heeft één
ouder een vitaal beroep, te kijken naar mogelijkheden om dit zelf te
regelen. Zo kunnen we zoveel mogelijk ouders en kinderen tegemoet
komen. Aanvragen voor noodopvang worden op schooldagen verwerkt.
Een aanvraag op vrijdagavond wordt dus pas op de maandag erna
verwerkt.

Inmiddels hebben we nog 20 laptops
gekregen die we kunnen uitlenen. Schroom
niet, het kan heel fijn zijn als kinderen op hun
eigen laptop kunnen werken, zeker nu er
meer online momenten zijn. U kunt een mail
met uw verzoek sturen naar c.tulen@kpoa.nl
Tip vanuit een ouder: Op Facebook melden studenten van de Pabo zich
aan om kinderen thuis te ondersteunen bij schoolwerk.

Speurtocht
Leuk dat veel kinderen en ouders genoten hebben
van de speurtocht. We kregen al na 24 uur van
Fayah uit groep 1/2a de oplossing van de
uitdrukking en foto’s van alle plaatsen door.
Snel daarachteraan kwam
er ook bericht van Hannah
uit groep 1/2b die ook
alles had gevonden. Een
groepje meisjes uit groep
7 en 8 is gezellig samen
gaan speuren.
De stapel speurtocht bij de ingang slonk snel en
zo was ons doel bereikt: een leuke activiteit in
deze uitdagende tijd.

Jarigen
Deze week zijn juf Michèle (gr. 7), Rinse (gr. 1/2a),
Roos (gr. 7) en Priyanka (gr. 3) jarig! Van harte
gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Volgende week zijn Finn (gr. 1/2b), Fien (gr. 6),
Manisha (gr. 5 ) en Larin (gr. 1/2a) jarig. Jullie ook
alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

Inspectie van het onderwijs
Vlak voor de kerstvakantie hebben we een online gesprek gehad met de
inspecteur. Het betrof een gepland themaonderzoek naar
onderwijskwaliteit en zicht op ontwikkeling op onze school. Het was een
fijn en goed gesprek waarin we complimenten kregen voor de ingezette
ontwikkeling.
Een beoordeling wordt voor een dergelijk themaonderzoek niet gegeven,
dit zal een volgende keer bij en fysiek en langer schoolbezoek weer
gebeuren.

Letterfeest
Groep 3 heeft afgelopen maandag het letterfeest gevierd. Alle kinderen
hebben alle letters geleerd. We hebben er een onlinefeestje van gemaakt
met een liedje en we hebben mutsen geknutseld. Ook zijn de kinderen
druk geweest met een letterspeurtocht langs de huizen van hun
klasgenootjes. De juffen zijn super trots op de kinderen in groep 3!!

Zorgen en app groepen
Af en toe bereiken ons berichten over zorgen van ouders die in de ouder
app groep geuit worden. Als er vragen of zorgen zijn die school aangaan
dan horen wij dit ook graag. We kunnen dan samen kijken naar een
oplossing.

Lief!!

Leuke verhalen
Heeft u, of uw kind een leuk verhaal over het
werken thuis eventueel met foto? We plaatsen
het graag in de nieuwsbrief.
En misschien is er in navolging van onze foto
speurtocht wel iemand die een leuk spel of een
andere tocht bedenkt?
We zijn benieuwd!

