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De school gaat volledig open
Goed nieuws, onze school mag volledig weer open! Daar zijn wij enorm blij mee en
we kijken er naar uit om iedereen weer te zien.
Tot op heden zijn hebben geen besmettingen op school plaatsgevonden.
Een aantal leerlingen en leerkrachten moest zich laten testen. Gelukkig waren alle
testresultaten negatief.
Wij hopen dat iedereen tijdens de vakantie gezond blijft.

Eerste twee weken na de lockdown
Al twee weken werken we met halve groepen. De leerkrachten hebben veel energie
gestoken in signaleren en diagnosticeren van de leerlingen.
We merken dat het voor leerlingen zeer prettig is als ze meer aandacht van de
leerkrachten krijgen.
Gerichte instructie op rekenen en taal heeft ons meer inzicht gegeven waar de
kinderen nu staan.
Na de voorjaarsvakantie weten we op welke (leer)gebieden we precies moeten
inspelen. De intern begeleiders zijn druk bezig met de leerling- en
groepsbesprekingen. De CITO toetsen komen er ook aan en sommige toetsen
moeten ook op maat gemaakt worden.
Werken met halve groepen in halve dagen hebben we ook met het team en met MR
geëvalueerd.
50% van de leerkrachten vond de halve dagen heel erg “druk”. Twee keer dezelfde
lessen geven, kinderen begeleiden, thuiswerk plannen en dubbele roosters maken.
De leerkrachten hadden het gevoel dat ze hele dag aan het haasten waren.
De andere helft van het team heeft de halve dagen als heel erg prettig ervaren.
Vooral aandacht voor de individuele leerlingen vonden ze heel erg goed.
Vanuit onze MR hebben we te horen gekregen dat de halve dagen voor sommige
ouders voor veel onrust heeft gezorgd.

Schooltijden na de voorjaarsvakantie
De schooldeuren openen om 8.15 uur, ze sluiten om 8.30 uur, dit is het begin van de
lestijd. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 nemen afscheid van hun ouders op de
straat en ze lopen naar de juiste ingang. De kinderen van de groepen 4, 6/7 en 8
komen via de hoofdingang naar binnen en gaan gelijk naar hun klas.
De kinderen van de groepen 5 en 6 komen via zij-ingang en gaan direct naar hun
eigen klas.
Ouders van de peuters en de kleuters (groepen 1 en 2) mogen wel het schoolplein
op. Op het schoolplein worden punten aangegeven waar u afscheid kunt nemen van
uw kind. De ouders nemen buiten de klas afscheid van hun kind de kinderen komen
alleen het lokaal binnen. De ouders zijn verplicht om meteen het schoolplein te
verlaten.
Peuters en de kleuters worden in de middag om 14.50 uur opgehaald. Zorg dat u op
tijd bent. De ouders van de kleuters en de peuters dienen het schoolplein ook weer
onmiddellijk te verlaten. De groepen 3 t/m 8 gaan om 15.05 uur naar buiten. De
ouders kunnen op straat op hen wachten.
Let op: Op woensdag worden peuters en kleuters om 11.50 opgehaald. De groepen
3 t/m 8 gaan om 12.05 naar buiten.

Coronaregels
Een groot deel van de bestaande maatregelen tegen het coronavirus blijft van kracht
waaronder handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en zoveel mogelijk
afstand houden. Leerlingen en medewerkers met verkoudheidsklachten blijven thuis.
Iedereen die corona gerelateerde klachten heeft moet zich laten testen. Bij
benauwdheid en/of koorts moet iedereen in het gezin thuisblijven.
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De leerkrachten dragen een mondkapje als ze door de school lopen.
5. De leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen hun mondkapje als ze door de school
lopen.
6. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
7. Een goede melding en monitoring van besmettingen.
8. Het strikt toepassen van regels wanneer ouders/verzorgers en andere
volwassenen de school binnentreden.
9. Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.
We houden de besmettingen goed in de gaten en melden, indien nodig (zie voor
meer informatie: rivm.nl/documenten/triage-bezoekers).

De ventilatie in ons gebouw is goedgekeurd. Dat wil zeggen dat het gebouw voldoet
aan de gestelde eisen. Tijdens de lessen houden we de ramen en indien mogelijk
ook de deuren open.

Gymlessen
De groepsleerkrachten zorgen in coronatijd dat ze contact houden alleen met hun
eigen leerlingen.
Voor de gymleerkrachten is dit heel anders. Ze komen in aanraking met de leerlingen
uit de hele school.
De gymlessen zorgen voor meer lichamelijke inspanning. Kinderen en leerlingen
vanaf groep 5 transpireren sneller dan jonge kinderen.
Wij gaan na de voorjaarsvakantie wel starten met de gymlessen maar voorlopig
alleen voor de groepen 1 t/m 4.
De kleuter groepen zullen met de hele klas gymmen. De groepen 3 en 4 worden
tijdens de gymlessen in twee shifts verdeeld. Zo kunnen we zorgen dat ze meer
ruimte krijgen in de gymzaal. Als bijlage krijgt u gymroosters voor de groepen 1 t/m 4.
Ons doel is dat de gymlessen in de groepen 5 t/m 8 ook snel opgepakt worden. Eerst
moeten we kijken hoe gezondheidsveiligheid op school zal verlopen.

Bedankt!
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van onderwijs ‘op afstand’. Voor
iedereen enorm wennen en aanpassen. Wat zijn wij trots op alle ouders en leerlingen
die ons hierin hebben gesteund en dit samen hebben opgepakt. Bedankt voor alle
steun! De komende periode gaan we er weer tegenaan. We hebben er alle
vertrouwen in dat we de leerlingen het schooljaar goed kunnen laten afronden.

Fysio
De fysiotherapeuten krijgen regelmatig vragen over de fijne motoriek en het
schrijfonderwijs. Op school zien wij dat kinderen tegenwoordig met een lager niveau
(op gebied van de fijne motoriek) starten. Ouders horen wij vaak zeggen: “Mijn
zoontje is echt een jongen en hij houdt niet van kleuren of knutselen.” Dat zou
volgens hen de verklaring moeten zijn voor de achterstand in de fijne motoriek. Als
laatste vragen veel volwassenen zich af hoe belangrijk het schrijfonderwijs
tegenwoordig, in dit digitale tijdperk, nog is.
Fysiotherapiepraktijk B&B Kidscare organiseert een ONLINE PRESENTATIE voor
ouders van kinderen tussen de leeftijd van 2 en 7 jaar. Op DINSDAGVOND 16
MAART OM 20.00 zullen ze via een online platform aanwezig zijn om de
geïnteresseerde ouders hier meer over te vertellen. Zie bijlage voor meer info.

Zij hopen onduidelijkheden weg te nemen door ouders meer te vertellen
over:
- De ontwikkeling van de fijne motoriek bij jonge kinderen
- Dat dit niet anders hoeft te zijn voor jongens of meisjes
- Het belang van het schrijfonderwijs

VakantiepasClub voorjaarsvakantie
Een winterbootcamp, een speurtocht, bosbingo, of een voorjaarsvaartje met het
gezin: voor de leden van de VakantiepasClub is er van alles te doen deze
voorjaarsvakantie! Ze krijgen een digitale nieuwsbrief met activiteiten en
kortingsbonnen.
Er zijn ook activiteiten afgelast, maar daar heeft de VakantiepasClub een oplossing
voor bedacht: een overzicht van allerlei activiteiten om in en om het huis te doen.
Binnenkijken in diverse musea, een discodansje leren, tips voor een bootcamp,
verhalen luisteren, dieren bespieden, knutselen, de website staat er vol mee. Is uw
kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl

Vakantie
De voorjaarsvakantie is begonnen.
De kinderen zijn van 20 februari t/m 28 februari 2021 vrij.
Het team van de Spiegel wenst iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe! We zien
alle leerlingen graag weer terug op maandag 1 maart. Veel plezier in de vakantie
gewenst!

Hieronder een overzicht van belangrijke dagen:
8 maart starten we met de CITO toetsen
17 maart Studiedag
19 maart worden rapporten uitgedeeld
Vanaf 22 maart starten rapportbesprekingen

Vrije dagen en vakanties

Data

Eerste dag

Laatste dag

Voorjaarsvakantie

22 februari 2021

26 februari 2021

Goede vrijdag en Pasen

2 april 2021

5 april 2021

Meivakantie

26 april 2021

7 mei 2021

Hemelvaart

13 mei 2021

14 mei 2021

Pinksteren

24 mei 2021

Zomervakantie

19 juli 2021

27 augustus 2021

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als
volgt ingepland:

Dinsdag 6 april 2021

Studiedag 3

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij

Woensdag 9 juni 2021

Studiedag 4

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij

Vrijdag 25 juni 2021

Studiedag 5

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij

Vrije middagen:
16 juli 2021

In verband met de zomervakantie

