5 februari 2021

Directiebabbels
De school mag weer open!!

Agenda

Per 16 december 2020 moesten we vanwege de coronamaatregelen de deuren van de school
weer sluiten en stapten we opnieuw over op het onderwijs op afstand. We hoopten allemaal
dat we na de Kerstvakantie weer mochten beginnen, maar dit bleek niet zo te zijn.
De maatregelen werden verlengd tot 8 februari 2021.
Het onderwijs op aftand in de groepen is héél goed gegaan. We hebben alle kinderen via
Padlet + videobellen (groepen 1/2) en Classroom / Meet live gezien. Wat is er ontzettend hard
gewerkt door leerkrachten, leerlingen én ouders. Ik heb enorm respect voor de geweldige inzet
van iedereen de afgelopen weken! We mogen écht trots zijn.

Maandag 08-02-2021

Op dinsdag 2 februari 2021 hoorden we dat we per 8 februari 2021 weer open mogen. Hier zijn
we erg blij mee! De meesters, juffen en kinderen hebben veel zin weer te beginnen op school.
Bij de heropening van de school vind ik twee dingen van héél groot belang:
- Veiligheid van alle mensen in de school
- Het onderwijs zo goed mogelijk geven en door laten gaan
Vanmiddag ontvangt u van mij een uitgebreide mail met een aantal maatregelen die wij
moeten/zullen treffen om de opening van de school zo veilig en goed mogelijk te laten verlopen.
Ik benoem een aantal belangrijke (wettelijk verplichte) maatregelen hier al eens voor u:
- De schooltijden voor de groepen 1/2 zijn anders. Begintijd 08:45 uur, eindtijd 14.30 uur.
Kleuters die samen met oudere broer/zus naar school komen vangen we op.
- De groepen 5/6 gaan per 8 februari 2021 via de hoofdingang naar binnen.
- Ouders en vrijwilligers zijn helaas nog niet welkom in de school, ook overblijfouders zijn
helaas nog niet welkom.
- Maximaal 1 ouder brengt kinderen naar school. Kinderen uit groep 7 / 8 komen bij voorkeur
alleen naar school. Ouders krijgen bij het brengen en halen het dringende advies mondkapjes
te dragen en houden in elk geval 1,5 m afstand van elkaar
- Kinderen uit groep 7/8 krijgen, net als alle leerkrachten, het dringende advies in de gangen
mondkapjes te dragen. Help ons hiermee iedereen zo veilig mogelijk te laten zijn. In de groepen
dragen kinderen bij voorkeur geen mondkapje. Het mondkapje mag door kinderen uit groep
7/8 zelf mee naar school genomen worden. Eventueel zijn er mondkapjes op school aanwezig.
- We gaan voorlopig niet meer werken buiten de groepen of met kinderen uit andere groepen.
De groep is één bubbel. De leerkrachten in elke groep richten de groep zo veilig mogelijk in.
Ook de pauzetijden worden anders ingedeeld.
- Uiteraard besteden we héél veel aandacht aan hygiëne: handen worden gedesinfecteerd,
regelmatig goed gewassen en lokalen/toiletten/contactpunten worden vaak gepoetst.
- Bij een positieve test in de groep gaat de groep (na advies GGD) vijf dagen in quarantaine.
Leerkrachten en kinderen kunnen zich op dag vijf na het laatste contact met een besmet
persoon laten testen. Na dag vijf pakken wij het fysieke onderwijs weer op. Kinderen die niet
getest worden moeten tien dagen in quarantaine.
Voor deze kinderen proberen we het schoolprogramma zo goed mogelijk klaar te zetten.
- Voor de carnavalsvakantie krijgen alle kinderen tasjes met schoolwerk en andere spullen mee
naar huis. Ook worden de Ipads elke dag mee naar huis genomen. Op deze manier kunnen we
bij een positieve test snel weer overstappen op het onderwijs op afstand.
Als school moeten we in korte tijd héél veel regelen om alles zo veilig en goed mogelijk te
organiseren. Dit vraagt veel van iedereen. Ik adviseer u uw mail vandaag goed in de gaten te
houden. Per mail zal vandaag uitgebreide informatie gedeeld worden.
Ruben Adriaans

Alle kinderen krijgen het rapport
mee naar huis.
Deze week vinden de
oudergesprekken plaats

Vrijdag 12-02-2021
12.00 uur start carnavalsvakantie

Maandag 01-03-2021
Carnavalsvakantie voorbij, weer
naar school

Thuisonderwijs groep 1/2B
In groep 1/2B krijgt de juf vaak hele mooie collages van de ouders doorgestuurd. Super leuk!

Thuisonderwijs groep 3A
In groep 3A is er de afgelopen weken hard gewerkt! Elke dag was bijna iedereen weer aanwezig, dat was top!
Hier wat foto’s van het samen lezen in het leesboekje ‘Pak de dief’.

Thuisonderwijs groep 3B
Volgens onze planning, zouden we in deze periode werken rondom het thema “Dankbaarheid” van “De Gelukskoffer”.
Vanwege het thuisonderwijs gaan niet alle lessen door, maar in de groepen 3 hebben we ervoor gekozen om toch al een begin te
maken met dit onderwerp. Juist omdat er in deze gekke tijd ook genoeg dingen zijn om dankbaar voor te zijn.
Met de kinderen van groep 3B hebben we een dankbaarheidsfilmpje gekeken, het boek “Een schildpad was zijn schild kwijt”
voorgelezen én allemaal een voorwerp laten zien waarvoor we dankbaar zijn. Er waren ook kinderen die geen voorwerp konden laten
zien, maar vertelden over hun gezin waar ze dankbaar voor waren.
Als we weer naar school gaan, gaan we verder met dit onderwerp.

Schoolfotograaf
Het duurt nog even, maar de schoolfotograaf komt dit jaar op maandag 19 april.
Let op! Op de kalender staat dinsdag 13 april, maar dit is gewijzigd!
De schoolfotograaf komt maar één keer, is uw kind afwezig dan worden er helaas geen foto’s van hem of
haar gemaakt. Zorg er dus voor dat uw kind die dag niet naar logopedie of iets dergelijks is.

Thuisonderwijs groep 1/2A
Wat hebben we elkaar gemist de afgelopen weken!
We moesten allemaal thuis blijven. Thuis hebben we heel hard gewerkt over de winter met onze papa’s en mama’s. Dat was heel fijn.
Maar we zijn toch heel blij als we weer allemaal op school zijn. Ook de juf heeft de kinderen heel erg gemist.

Thuisonderwijs groep 6
In groep 6 is door alle kinderen de afgelopen weken hard gewerkt! Makkelijk was het natuurlijk niet maar de inzet was top. De groep was
bijna elke dag compleet en dat is toch indrukwekkend, dit is natuurlijk ook dankzij de hulp van alle ouders. Gelukkig was er tussen de
lessen of op het eind ook tijd voor wat leuks. Hier zien jullie een screenshot van het dansje 'babyshark' en ook een screenshot van een
Kahoot quiz. Deze quiz was gewonnen door Gaby. Komt vast omdat ze (net als de anderen) zo super heeft meegedaan de afgelopen
weken!

Geen carnaval
Volgende week vrijdag begint de carnavalsvakantie en zouden we eigenlijk in de klassen carnaval vieren. Gezien de huidige
omstandigheden/maatregelen vinden we dit niet gepast.
Bij de kleuters zal het thema carnaval, zoals gepland, wel doorgaan. Alleen wordt dit thema niet afgesloten met het feest carnaval zoals
normaal, maar mogen de kinderen alleen op vrijdag verkleed naar school komen. Op de deze dag zullen er verder geen feestelijke
activiteiten plaatsvinden.

Thuisonderwijs groep 4
Groep 4 heeft tijdens het thuisonderwijs hard gewerkt. Ze hebben leuke verhaaltjes geschreven en laten zien hoe sportief ze zijn. Het
lezen op een creatieve plek vonden ze ook erg leuk!

Happy stones bij de noodopvang
Bij de noodopvang hebben de kinderen hard gewerkt maar ook leuke dingen gedaan.
Er zijn Happy Stones gemaakt. Na het maken hebben de kinderen ze verstopt rondom het veldje achter de school.
Wanneer je tijdens het wandelen of spelen een Happy Stone hebt gevonden mag je die mee naar huis nemen of weer verstoppen voor
iemand anders.
Misschien kunnen jullie thuis ook een Happy Stone maken en verstoppen?

Thuisonderwijs groep 8
Ik vind het fijn dat we nog steeds les krijgen, ondanks corona. Ik vind dat de juffen goed uitleggen en daardoor is het ook makkelijker om
te leren. Het is fijn om online lessen te krijgen, maar ik vind naar school gaan wel fijner .Je kan dan met je vrienden praten en spelen en
als je een vraag hebt kun je die makkelijker stellen.
Salma groep 8
Ik vond het best wel leuk om het zo te doen, maar op school is het wel veel leuker, want dan ben je met je vrienden. Het was een
fantastische ervaring.
Aldin
Maart was een bijzondere maand. Elke dag waren er weer een paar honderd besmettingen en wij, kinderen, waren de dupe. Met een
woord van de minister veranderde opeens
BOEM ons schooljaar in een lockdown, een klap in mijn gezicht. Nog nooit heb ik zo'n
schooljaar meegemaakt. Zo'n belangrijk jaar en zo weinig uren les; ik hoop dat dit stomme coronavirus stopt.
Juweriya

Thuisonderwijs groep 5
When we locked down, I was kind of sad and happy at the same time. Sad because we were in lockdown and I can’t meet my friends and
happy because I can see them still. I went to Portugal and I did all my work before we we’re going. Then we came back and we’re
following online lessons. I find it kind of cool, because we’re doing the same things as normal. Our teacher played some extra games and
that was fun. Kahoot was the most fun game. I didn’t liked the game with the big picture were you had to find Dutch words. It was hard
for me. I look forward to go to school again.
Greetings Keano Groep 5

Thuisonderwijs groep 7
Hallo allemaal,
Toen meester Berry de ededeling deed dat we niet meer naar school mochten vonden wij dat heel jammer.
We hebben natuurlijk ook plezier gehad, we konden ons beter concentreren en het was ook leuk op de noodvang.
Online les is best leuk, maar ook een beetje saai, want we konden onze vrienden niet meer zien.
Gelukkig gaan de scholen weer open, daar zijn we heel blij mee. En dat we ook elkaar weer kunnen zien.
Younes, Naoufal & Berkan

