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Sinterklaas

Wat hadden we vandaag weer een geweldig Sinterklaasfeest! Onder de vrolijke begeleiding van onze
Pietenband en onder de bezielende leiding van onze Sinterklaascommissie hebben we een prachtig
feest gehad op school. Heel hartelijk dank aan alle ouders van de ouderraad die cadeautjes en
surprises hebben afgegeven bij kinderen die niet op school konden zijn. En heel veel dank aan alle
vrijwilligers die dit feest weer mogelijk hebben gemaakt op onze school.

Kerstfeest op school

Het kerstfeest in de klassen zal worden gevierd op vrijdagochtend 24 december en niet, zoals in de
jaarkalender staat vermeld, op donderdagavond 23 december. Wilt u dit alvast wijzigen in uw
agenda? Alle kinderen zijn op vrijdagmiddag 24 december vrij. Aansluitend begint de kerstvakantie.

Thuisonderwijs groepen 3 t/m 8

Op dit moment zijn er veel kinderen ziek thuis, of afwezig vanwege thuisquarantaine i.v.m. Corona.
Alle leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 proberen iedere dag de afwezige kinderen zo goed mogelijk
te voorzien van thuisonderwijs. In de groepen 4 t/m 8 wordt ook digitaal onderwijs via Teams
georganiseerd. Om deze vormen van 'hybride' onderwijs in goede banen te leiden hebben we een
aantal uitgangspunten en afspraken voor u op een rijtje gezet, zodat u weet hoe we op school ons
(thuis)onderwijs organiseren voor het geval uw kind niet naar school kan/ mag komen.

Organisatie

Voor het maken van thuiswerkpakketten en het maken van een planning nemen we, na het moment
van ziek- of afmelding, een werkdag de tijd om alles in orde te maken. U krijgt dus een dag na de
eerste melding van afwezigheid duidelijkheid over de taken die uw kind thuis kan gaan doen.

Zieke kinderen

Kinderen die ziek zijn, hoeven geen schoolwerk te maken. Die mogen lekker uitzieken en we hopen
deze kinderen snel weer hersteld op school terug te zien. 'Gewoon ziek' is dus geen reden om direct
thuisonderwijs op te starten.

Thuisquarantaine

Kinderen met Corona of een stevige verkoudheid zijn in heel veel gevallen niet ziek, maar mogen niet
naar school komen. Ook zijn er veel kinderen thuis, omdat het gezin in quarantaine moet vanwege
een besmetting met Corona in het gezin. Of sommige kinderen zijn thuis omdat ze in nauw contact
zijn geweest met iemand met Corona. In al die gevallen van afwezigheid of thuisquarantaine,
ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een vorm van thuisonderwijs. In groep 3 wordt dit
geregeld via een thuiswerkpakket en vanaf groep 4 zijn er ook contactmomenten via Teams. De
momenten van contact via Teams verschillen per jaargroep. De groepsleerkracht informeert u over
deze momenten.

Afstemming groepsleerkracht

Vanzelfsprekend vraagt bovenstaande om afstemming tussen u als ouder/ verzorger en school. Er
zijn situaties denkbaar die niet in bovenstaande categorieën vallen. Natuurlijk proberen we zoveel
mogelijk te kijken naar de onderwijsbelangen van de kinderen en de thuissituaties, die per leerling
verschillend zijn.
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Instroomgroep

Na de kerstvakantie start de instroomgroep voor kinderen die net 4 jaar zijn geworden. In een van
onze vorige nieuwsbrieven hebben we u hier al over geïnformeerd.
We hebben zoveel aanmeldingen dat we een extra kleutergroep kunnen opstarten.
We zijn heel blij dat we naast juf Marlies, juf Marianne Boshoven hebben kunnen benoemen als
leerkracht voor de instroomgroep. We wensen juf Marianne een heel fijne tijd op onze school!
Juf Marianne gaat op maandag en vrijdag lesgeven aan de instroomgroep. Juf Marlies zal op dinsdag,
woensdag en donderdag lesgeven aan deze groep. Ook aan alle nieuwe kleuters van de
instroomgroep nu al een heel hartelijk welkom op onze school!

Studiedag 20 januari gaat niet door

Vanwege alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben we helaas moeten besluiten onze
bovenschoolse studiedag met alle collega's van ‘Scholen van Oranje' te annuleren. Praktisch betekent
dit dat onze school op donderdag 20 januari gewoon open is en dat we alle leerlingen op school
verwachten die dag.

Belangrijke data:

17 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Parro.
24 december: Kerstviering in de groep (ochtend) en alle leerlingen zijn ’s middags vrij.
25 december t/m 09 januari: Kerstvakantie.
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