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Start 2021
De start van 2021 op school is anders dan normaal: weer thuisonderwijs en geen
instroomgroep. Dat was een behoorlijke domper! Ondanks de rommelige start de
eerste 2 dagen, is de eerste week goed verlopen hier op school.
Spannend nu de geruchten de ronde gaan dat er 2 weken aan worden geplakt.
Laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren, maar het ziet er op dit moment niet
goed uit.

Noodopvang
De noodopvang op school loopt goed, maar stroomt behoorlijk vol. Goed om
bewust te zijn van het feit dat hoe meer ouders gebruik maken van de
noodopvang, hoe minder kinderen die de extra ondersteuning nodig hebben naar
school kunnen komen. Het lukt organisatorisch namelijk niet om nog een derde
groep te realiseren; we hebben nu 2 groepen waar we (per groep) iedere dag
een leerkracht voor hebben kunnen zetten, maar de rest van de leerkrachten is
bezig met thuisonderwijs. Vooral de dinsdag is een populaire dag. Dus als het
mogelijk is om de kinderen op een andere manier op te vangen, door
bijvoorbeeld met andere ouders uit de groep samen te werken, dan is dat heel
erg fijn! Een tip: probeer met andere ouders kinderen uit één jaargroep zoveel
mogelijk te clusteren; dan heb je het zelf ook minder druk, omdat de kinderen
elkaar kunnen helpen (samen weet je immers meer dan alleen).
De kinderen volgen in de ochtend de online lessen van de eigen leerkracht en in
de middag gaan ze gymmen en knutselen. Belangrijk dus om gymspullen mee te
geven. Een handdoek is niet nodig, dus de spullen kunnen gedurende de week op
school blijven liggen.

Thuisonderwijs
Jullie zijn thuis weer druk bezig met het helpen bij de online lessen die de
kinderen volgen. Dat vraagt wat van jullie, maar ook van ons. We zullen samen
het beste uit de kinderen moeten halen in deze periode.
Ik kan me voorstellen dat je als ouder tegen allerlei zaken aanloopt thuis en
vandaar dat ik de ouderavond van dinsdag aanstaande in het teken wil zetten
van dat thuisonderwijs. Als het goed is, inventariseren de klassenouders bij jullie
waar jullie tegenaan lopen: wat gaat goed, wat gaat mis, kan de school daarbij
helpen, kunnen jullie elkaar helpen? Tips en tops voor de school, maar ook tips
en tops voor elkaar, want wie weet…heeft iemand anders een mooie oplossing.
Leren van en met elkaar en ruimte om elkaar te helpen. Dat is natuurlijk lastig
online, dus vandaar dat ik de dingen van tevoren wil inventariseren, zodat ik
alles kan groeperen en dinsdag dillema’s en vragen kan bespreken met jullie.
Een beetje à la feiten & fabels rondom Corona van de NOS, maar dan voor het
thuisonderwijs. Het is de eerste keer dat we dit gaan doen, dus ik ben benieuwd
of het gaat werken. Als het een succes is, zal ik dit vaker organiseren. Ik ga het
dit keer via Teams proberen; daar kunnen maximaal 250 mensen aan
deelnemen. Ik zal maandag een formulier aan jullie sturen, waarop jullie aan
kunnen geven of je aanwezig wil zijn en met welk mailadres. We zullen om 20
uur starten, zodat we om 19 uur de persconferentie van Rutte kunnen volgen.
Waar we als school tegenaan lopen is dat de kinderen heel veel met elkaar
chatten. Dat is op zich natuurlijk helemaal prima, als het over schoolwerk gaat,
maar dat is regelmatig niet het geval. Onze vraag aan jullie is om in de gaten te
houden waarover de kinderen chatten en te bespreken dat het niet de bedoeling
is om dit voor de gezelligheid te doen. Dan moeten ze elkaar maar privé bellen of
afspreken. Het Teamkanaal is echt bedoeld voor het thuisonderwijs; andere
kinderen en leerkrachten hebben hier namelijk last van en komen niet aan hun
werk toe. We kunnen de chat namelijk niet per kind uitzetten; dat kan alleen
voor iedereen aan- of uitgezet worden.

De groepen 4 hebben een hele leuke creatieve weekopdracht gekregen en de
eerste resultaten zijn binnen en die zijn zo leuk, dat ik ze met jullie wil delen. De
opdracht was ‘teken de andere helft’:

Toetsweken en rapportageweek
Door de lockdown worden de toetsweken en de rapportageweek uitgesteld.
Wanneer dat wel plaats zal gaan vinden, kunnen we pas bepalen als we weten
wanneer we weer naar school mogen met z’n allen. Zodra we meer weten, zal ik
het aan jullie doorgeven. Dit geldt niet voor de beiden groepen 8, die komen
gewoon naar school en zij zijn druk bezig met de Cito toetsen.

Naschoolse activiteiten K&C en Sport
In de bijlage treft u het gecombineerde, nieuwe naschoolse aanbod aan voor
Kunst & Cultuur en Sport. Voor de Sportactiviteiten kunt u uw kind inschrijven
tot uiterlijk donderdag 14 januari (zie bijlage 2, pag.16).
Voor de K&C-activiteiten tot uiterlijk zondag 17 januari (zie pag. 1-15).
De data van de cursussen zijn op dit moment nog onder voorbehoud vanwege
mogelijk nieuwe maatregelen. Mocht een cursus niet op de aangegeven datum
kunnen starten, dan schuiven we de data door en ontvangt u hierover zo spoedig
mogelijk bericht.
Wij hopen dat er geschikte cursus(sen) voor uw kind(eren) bij zijn en dat zij er
veel plezier aan beleven!

Belangrijke data:
Dinsdag 12 januari

Ouderavond 2: thuisonderwijs

