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M A A N D J O U R N A A L

Januari 2021
Alle cijfers over Corona, die u voorbij ziet komen
op tv of via andere kanalen, spreken voor zich.
Voorlopig blijven we in ieder geval nog dicht tot 8
februari. Gelukkig zijn de vaccinaties opgestart en
is het einde van deze periode in zicht. Met elkaar
moeten we de klus klaren: ouders, kinderen en
leerkrachten. We blijven positief.
Het gaat ons lukken! We houden vol!!
GEBOREN
Bij juf Marleen (dramadocent op De Wegwijzer) en
Bernd van Egmond is Jackie geboren.

(Noodopvang: schilderij met gedicht. Gemaakt bij beeldend met
juf Ellen)

JANUARI 2021: EEN ANDER BEGIN!
Het nieuwe jaar is al een paar weken oud. In het
maandjournaal staan geen activiteiten vermeld….onwennig en raar. Van een bruisende
Wegwijzer met allerlei activiteiten is nu geen sprake. Wel van een liefdevolle begeleiding van alle
leerkrachten bij het thuisonderwijs! Daar zijn we
blij mee.
De schooldeuren blijven voorlopig dicht, maar zijn
wel beperkt open voor de noodopvang. Alle leerlingen krijgen onderwijs op afstand. We doen ons
best om het onderwijs op dit moment zo goed als
het gaat te organiseren. We krijgen gelukkig veel
positieve feedback van jullie allemaal. De kinderen
zijn thuis serieus met het schoolwerk bezig en ook
de ouders geven ondersteuning waar mogelijk. Een
compliment voor uw betrokkenheid en aandacht
voor uw kind.

Bij de familie Van Swieten is het ook feest, want
Victoria is geboren. Zusje van Doutzen (3A) en
Felipe (1/2C).
Beide gezinnen van harte gefeliciteerd!
En natuurlijk ook opa Aart en oma Bertine Molendijk. Wat een feestje!
WELKOM
En dan mag je na de vakantie beginnen……eindelijk…is de school dicht door dat rare
virus… nog even geduld dus! Het komt goed!
In groep 1/2A zouden Doris Drent en Kai van
Leeuwen beginnen.
In groep 1/2B Aylin Kooistra en Guus Balk.
In groep 1/2C Kaya Doornenbal, Linde Heijnen en
Lott Merkens.
In groep 1/2D Vera van Barneveld.
In groep 1/2 E Romy Simons.

In groep 1/2F Anna Heldoorn, Woud van Leeuwen
en Jessie van Luipen.
En ook een raar begin voor Madelien van Gelderen
in groep 7A.
Veel plezier met het schoolwerk thuis en straks
lekker in je eigen groep op De Wegwijzer.
Van harte welkom allemaal!
STUDIEDAG
De studiedag van maandag 25 januari komt te
vervallen.
CITO EN RAPPORTEN
De afgelopen weken zouden de halfjaarlijkse toetsen van Cito afgenomen worden in de groepen 3
t/m 8, de middentoetsen (M). Door de lockdown
gaan deze toetsen voorlopig niet door. Wanneer ze
wel worden afgenomen, weten we op dit moment
nog niet. We volgen de richtlijnen van Cito en de
PO-raad.
Voor de groepen 3 t/m 8 gaan de rapporten op
maandag 1 maart mee naar huis. Het rapport beslaat de periode vanaf de zomervakantie tot de
kerst. Voor sommige vakken is het op dit moment
lastig een beoordeling in het rapport te geven,
omdat bepaalde gegevens door de lockdown ontbreken en de laatste objectieve meetgegevens niet
meegenomen kunnen worden in de beoordeling.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het bepalen van het
leesniveau en de toetsen van begrijpend lezen.
Ook de Cito-uitdraai is er niet.
Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur en techniek) werken we in de groepen 5
t/m 8 met de zaakvakmethode Blink. We geven
voor deze vakken een letterbeoordeling: goed,
ruimvoldoende, voldoende, matig en onvoldoende.
We beoordelen het proces (inzet, werkhouding,
het kunnen samenwerken, onderzoeksvaardigheden) én het eindproduct (b.v. de presentatie, de
muurkrant, het filmpje, het tijdschrift en de toets).
CONTACTMOMENT
We vinden het belangrijk om in deze bijzondere
periode goed contact met de kinderen en u als
ouder(s)/verzorger(s) te houden. We willen graag
weten hoe het gaat met het thuisonderwijs: hoe is
het geregeld? Lukt het met de weekplanning? Is
het te doen? Hoe gaat het met het welbevinden
van uw kind? Elkaar zien en spreken is waardevol
in deze periode.
Nu de lockdown zeker met drie weken, maar misschien nog wel langer, is verlengd, hebben we
besloten dat de groepsleerkracht(en) in de week

van 1 februari of in de week van 8 februari een
contactmoment met alle ouders/kinderen van de
groep gaat/gaan plannen. Binnenkort krijgt u een
uitnodiging voor Schoolgesprek van Jan Schouten.
U kunt dan intekenen op een voor u gunstig moment.
We hopen op warme contacten met het thuisfront!
De gesprekken met de ouders en kinderen van de
groepen 8 gaan niet via Schoolgesprek, maar ze
krijgen een aparte uitnodiging voor een online
adviesgesprek. Ze hebben daar een mail over ontvangen.
DATA / ACTIVITEITEN JANUARI/FEBRUARI
8 februari
Misschien weer naar
school
In de week van 1 of 8
Contactmoment
febr.
22 t/m 26 febr.
Voorjaarsvakantie
1 maart
1e rapport en
werkmap van de kleuters

Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer

