Nieuwsflits 18-2-2022
AGENDA
Agenda
Beste ouder(s) en verzorger(s),
21 t/m 25 februari
Voorjaarsvakantie
28 februari
Hoofdluiscontrole
9 maart
Biddag
17 + 18 maart
Studiedagen team
14 april
Paasviering
(onderbouw in de kerk)
15 t/m 18 april
Goede Vrijdag en Pasen

Ik schrijf deze Nieuwsflits op het moment dat storm Eunice rondraast.
Het doet me denken aan de afgelopen periode. Door alle uitdagingen
op het gebied van corona en het effect ervan op onder andere de
afname van de Cito toetsen en het in orde maken van de portfolio’s,
was deze periode stormachtig te noemen. Ik ben er dankbaar voor
hoe wij, gedragen door onze Heer, deze storm hebben doorstaan. We
mogen erop vertrouwen dat Jezus de stormen in ons leven tot stilte
brengt.
Een welverdiende voorjaarsvakantie ligt voor ons. Ik wens u en uw
kinderen een fijne vakantie met veel momenten van rust en
ontspanning toe!

Hartelijke groet,
Bianca Offereins

19 april
Studiedag team
22 april
Koningsspelen
25 april t/m 6 mei
Meivakantie
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Versoepelingen coronamaatregelen
We zijn er blij mee dat de meeste maatregelen met betrekking tot het
coronavirus komen te vervallen. Vanaf de voorjaarsvakantie geldt het
volgende:
•

Heeft uw kind klachten die passen bij het coronavirus? Doe dan
het volgende:
- De leerling blijft thuis.
- De leerling laat zicht testen bij de GGD of doet een zelftest
(bij milde klachten).
- Is de uitslag van de zelftest positief? Maak dan alsnog een
testafspraak bij de GGD.

-

•
•
•
•
•

•

Bij een negatieve (zelf)testuitslag mag een leerling naar school.
Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw
een zelftest te doen.
- Is een leerling besmet met het coronavirus? Dan mag hij/zij na vijf dagen uit isolatie,
mits hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft.
Kinderen hoeven niet in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die
corona heeft.
Het dringende advies voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 blijft om 2x per week een zelftest
te doen.
Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals
regelmatig handen wassen, geen handen schudden en voldoende ventileren gelden wel.
Mondkapjes zijn niet meer nodig in school.
Er zijn geen richtlijnen meer rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide
looproutes. Dit betekent dat we weer terug kunnen naar normaal wat betreft:
- Het op school komen tussen 8.20 u. - 8.30 u. door de kleuters. Ze worden ontvangen
bij het hek en gaan zonder ouder(s) naar binnen. De leerlingen uit de groepen 3 t/m
8 spelen buiten totdat de bel om 8.25 u. gaat. Op dat moment gaan ze in de rij staan.
Groepsdoorbrekend samenwerken - zoals samen gymen, buitenspelen, tutorlezen,
creamiddag - is weer mogelijk.
Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in school (na het doen van de
gezondheidscheck; er worden geen handen geschud), ook zijn open dagen weer
toegestaan. Het volgende is onder andere hierdoor mogelijk:
- De hoofdluiscontrole op maandag 28 februari. (Graag met het kapsel van uw kind
hiermee rekening houden.)
- De inloopweek voor ouders van kleuters in de week na de voorjaarsvakantie. (U kunt
zich hiervoor via Parro aanmelden.)
- De 10-minuten-gesprekken en andere oudergesprekken kunnen op school
plaatsvinden (Graag van tevoren de gezondheidscheck doen.)
- Ouders mogen aanwezig zijn bij het vieren van de verjaardag van hun kind. (Graag
hierover afstemmen met de leerkracht van uw kind.)
- Ouders van kleuters die nieuw op school starten, zijn welkom om tijdens de eerste
lesdag in de klas te komen kijken.

Biddag
We zijn blij u te mogen vertellen dat we dit jaar met alle kinderen in de kerk biddag mogen
vieren. Na de vakantie begint de voorbereiding hiervoor in de klassen.
De kinderen van groep 7 en 8 zitten tussen de groepen 1 en 2. Het zou fijn zijn als er ook ouders
zijn die bij de overige groepen willen gaan zitten. Dit zorgt voor meer rust tussen de leerlingen.
U kunt voor de kerk aansluiten bij de groep waar u ook bij wilt gaan zitten. Weet u dit van te
voren al, dan mag u zich opgeven bij de leerkracht zodat we het kunnen verdelen.
Het collectedoel van dit jaar is de Voedselbank. De collecte wordt op school al ingeleverd
waardoor de collectezakken niet langs de leerlingen hoeven.
U bent voor deze dienst (aanvang 09.30 uur) van harte uitgenodigd!

Mijn kleutergroep en Leeruniek
Aan het begin van dit schooljaar hebben de leerkrachten van de kleutergroepen een eerste
training gevolgd over het werken met Mijn kleutergroep en de leerkrachten van de groepen 3
t/m 8 hebben op dat moment een eerste training van Leeruniek gevolgd. Het maken van
groepsplannen gebaseerd op de kindkenmerken van de leerlingen stond tijdens deze trainingen
centraal. De startgesprekken die we bij aanvang van het schooljaar hebben gevoerd, leverden
belangrijke input hiervoor op.
In de afgelopen periode hebben de leerkrachten een tweede trainingsmoment gehad. Hierbij
stond onder andere centraal hoe je vanuit de observaties en gegevens van de Cito toetsen een
goede analyse kan maken. De uitkomsten hiervan, vormen de basis voor de nieuwe
groepsplannen.
Professionele teamcultuur
Het verder ontwikkelen van een professionele teamcultuur is voor dit schooljaar een belangrijk
speerpunt voor ons. Onder andere op de studiedag van maandag 7 februari zijn we hiermee aan
de slag gegaan. We doen dit onder begeleiding van externe deskundige Seth Slagter.
We hebben nagedacht over waarom cultuur belangrijk is, welke eigenschappen van onze
teamcultuur we willen behouden en waarvan we liever afscheid nemen.
Als onderdeel daarvan zijn we onder andere aan de slag gegaan met het zicht krijgen op hoe wij
vanuit onze kracht (kwaliteiten) in contact staan met onze omgeving (kinderen, ouders, elkaar)
en wat daarin voor ons van waarde is.
Nieuwe boeken
Voor de groepen 3 en 4 zijn onlangs nieuwe leesboeken aangeschaft. Vorige week zijn de
leesboeken verspreid over de groepen en zijn de kinderen enthousiast begonnen met het lezen.
De nieuwe boeken zijn eerst gekaft door ouders. Bij deze willen we hen hartelijk bedanken voor
hun hulp!

