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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We keken er allemaal naar uit om te beginnen jl. maandag. Een aantal ouders zou de vlag buiten
willen hangen om het einde van het onderwijs op afstand te vieren! Vervolgens viel er in het
weekend een pak sneeuw dat onze leerlingen in hun leven nog niet mee hebben gemaakt en
werd op zondagavond, na bedtijd van de jongsten, code oranje afgegeven i.v.m. de
weersomstandigheden. Allemaal zaken waar u en ik geen invloed op hebben.
Maar wel op onze reactie daarop!
Hoewel een lastig dilemma, hebben we als schoolleiding besloten onze school volgens plan te
openen. De meeste kinderen en ouders wonen immers in de buurt van school. Het perspectief en
belang van kinderen stond, net als anders, voorop.
Ik ben trots op onze teamleden die deze week soms al om 6:30 uur op
weg gingen om tijdig op school te zijn voor de kinderen! Met een lekkere
chocoladezoen werd in alle klassen gevierd dat we vanaf nu weer samen
kunnen zijn, samen kunnen spelen en samen kunnen leren.
We hebben ook begrip voor ouders die hun huis liever niet uitgingen.
Dank aan degenen die dit tijdig en met eerlijke uitleg hebben doorgegeven!
Daarnaast krijgen we soms te maken met ouders die bij school aangeven dat ze het niet eens zijn
met overheidsmaatregelen zoals ventileren, de mogelijkheid om hun kind te laten testen en
daaraan gekoppeld extra dagen quarantaine. U mag uiteraard uw eigen mening hebben, maar wij
kunnen daar niets mee. Wij moeten een hele reeks maatregelen uitvoeren. Dit is in het belang
van de gezondheid van uw kinderen en onze collega’s! U mag erop vertrouwen dat we dit
verantwoord doen.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

COMPLIMENTEN VOOR KINDEREN EN OUDERS
We bedanken alle ouders en verzorgers nogmaals hartelijk voor
hun hulp in de afgelopen periode van onderwijs op afstand! We
zijn er trots op dat er op zoveel plekken zó hard gewerkt is!
Daarnaast een dikke pluim voor iedereen die een Chromebook
heeft geleend en weer in prima staat heeft ingeleverd. Hierdoor
konden ze direct op maandag worden gepoetst en zijn ze snel
daarna weer in gebruik genomen in de klassen!
Een knap staaltje Samenscholen, met hoofd, hart en handen weer van iedereen!

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We vertrouwen elkaar” centraal.
Vertrouwen hebben in elkaar is een houding die basaal is om fijn samen te
werken en samen te leren en te leven. Deze houding heeft te maken met
hoe je over jezelf en de ander denkt. De kunst is om niet voor een ander te
denken of zaken in te vullen. We vinden het belangrijk om dit aan onze
leerlingen mee te geven en staan er daarom regelmatig bij stil.

BIEB OP SCHOOL
Morgen, vrijdag 12 februari, is de BOS aangepast open. Alle kinderen mogen vanwege de
carnavals/voorjaarsvakantie 4 boeken lenen.

HERINNERING LESTIJDEN WEEK NA DE CARNAVALSVAKANTIE
Vorige week meldden we al dat de tijdelijke aanpassing van schooltijden voor zowel de
week voor als na de carnavalsvakantie zijn vastgesteld.
In de nieuwsbrief van 25 februari berichten we u over het vervolg. We nemen de
ontwikkelingen die daags daarvoor tijdens de persconferentie (23 februari) worden gedeeld
mee. We hopen dat we z.s.m. weer naar een zo normaal mogelijk situatie kunnen!
Groep 1-2
: Inloop 8:20 - 8:30 => Les tot 12:10* uur
Groep 3 t/m 5: Inloop 8:30 - 8:40 => Les tot 12:20 uur
Groep 6 t/m 8: Inloop 8:40 - 8:50 => Les tot 12:30 uur
* Als een ouder kinderen in onderbouw en midden - of bovenbouwbouw heeft, komt hij/zij
de kinderen de laatst genoemde tijd ophalen. Hij /zij stuurt een bericht naar de
leerkracht(en) van de jongere kinderen in bijv. groep 1 en 2 dat de kinderen even in de klas
blijven en om 12:20/12:30 uur naar buiten gaan.
Oudere kinderen mogen niet eerder naar huis. Afhankelijk van de ontwikkelingen van alle
besmettingscijfers en eventueel nieuw beleid vanuit de overheid, passen we de
maatregelen en/of schooltijden vanaf maart aan.

CARNAVALSVAKANTIE
Hoewel niemand carnaval kan vieren zoals anders, wensen we iedereen een fijne
voorjaarsvakantie toe. Tijd om allemaal even op te laden! Tot 22 februari!

N.A.V. BERICHTEN IN DE MEDIA OVER SNELTESTEN
Sommige ouders stuurden ons een brief, bellen met vragen omtrent (snel)testen voor
kinderen. Daarom ter informatie: kinderen worden niet op school getest op corona. Als een
kind (verkoudheids)klachten heeft, mag hij/zij getest worden. De keuze is aan ouders, niet
aan school. Ouders die ervoor kiezen hun kind te laten testen, moeten daarvoor een
afspraak maken bij de GGD. Indien er contact is geweest met iemand die corona heeft en
ouders besluiten hun kind niet te laten testen, dan moet een kind 10 dagen in quarantaine.
Dit is een overheidsmaatregel die we als school in het belang van ieders gezondheid strikt
hanteren.

RAPPORTEN
De kinderen van groep 8 ontvangen een aangepast rapport op
vrijdag 26 februari. De kinderen van de groepen 3 t/m 7 ontvangen
hun rapport op vrijdag 5 maart. In de week na de carnavalsvakantie
vullen de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 ook een ik-rapport in
over de periode van het digitale onderwijs tijdens de periode van de
schoolsluiting. Alles is anders in deze tijd, maar kinderen verdienen
een rapport en veel ouders zijn terecht benieuwd naar de voortgang.

KIND-OUDER-LEERKRACHT-GESPREKKEN
Voor elk kind, samen met ouder(s), vinden we het belangrijk om een
gesprek te voeren over de ontwikkeling. Deze gesprekken, voor
groep 1 t/m 8, vinden plaats in de weken na de uitreiking van de
rapporten. In de nieuwsbrief na de carnavalsvakantie volgt
informatie m.b.t. het intekenen voor de digitale gesprekken met
de gesprekkenplanner in de basisschoolapp. Als u de
basisschoolapp nog niet hebt gedownload, doe dit dan (gratis)
in de Play Store / App Store.

