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Agenda
25 januari
School weer open (hoopt u mee?)
Cororna
2021 is begonnen en we zitten inmiddels
diep in de tweede week van de lockdown.
Afgelopen dinsdag hoorden we definitief
dat we nog minstens een week dicht
blijven. En als het tegenzit met de ‘Britse
Variant’ wellicht nog langer. We moeten er
niet aan denken. Deze tweede periode valt
ons zwaar om verschillende redenen. Een
daarvan weet u inmiddels, de druk op de
opvang. Ik heb geen behoefte hier, op
deze plek, opnieuw bij stil te staan. Ik wil
graag uitgaan van het positieve: u maakt
geen misbruik van onze opvang en daar
stel ik mijn toelatingsbeleid op af. Met
elkaar maken we er het beste van.

Een andere reden die het anders maakt is
de onzekerheid; kan die Britse Variant
wel/geen kwaad voor de leerlingen en
ons? We leven mee met de
Willibrordschool in Bergschenhoek en
weten dat dit ons ook zou kunnen
overkomen. Dit geeft toch een iets andere
insteek dan tijdens de eerste lockdown.
Als laatste: het is winter…Ook dit kan
meespelen met het gevoel dat het
zwaarder is dan de vorige keer. Donker,
nat, koud…

Bij Tirza en Marit is vorige en deze week
het virus vastgesteld. Gelukkig gaat het
goed met ze. Tirza is weer op school en
Marit kan haar werkzaamheden vanuit
huis verrichten. En gelukkig is de kans
heel erg klein dat ze iemand op school
besmet hebben. Een hele geruststelling!
In de loop van volgende week horen we of
we weer op 25 januari open mogen voor
alle leerlingen. Tot die 25e wens ik
iedereen, thuis of op school, succes en
sterkte met alles wat op uw/je pad komt.
Thuiswerken
We hebben respect voor de manier
waarop u uw kinderen thuis begeleidt. Het
valt niet mee om naast uw gewone
werkzaamheden ook uw kinderen les te
geven. We doen ons best om zo goed
mogelijk thuisonderwijs te verzorgen. Via
deze link kunt u ons uw feedback geven.
Vanaf groep 5 wordt er vanuit school
regelmatig in teams gewerkt. Er zit daar
een opbouw in. Kinderen van groep 8
kunnen veel zelfstandiger online werken
dan bijvoorbeeld groep 5, vandaar dat de
werkwijzen tussen de groepen onderling
verschillen.

Verbouwing
We hadden gehoopt dat we konden
vermelden dat de verbouwing helemaal is
afgerond. Helaas is dat niet helemaal
waar. De bouwlieden zijn ver, maar nog
niet aan het einde. Daarnaast is besloten

om ook alle lokalen een opknapbeurt te
geven. De schilder komt volgende week
en zal een paar weken alle lokalen
onderhanden nemen. Dit betekent dat als
de kinderen na (hopelijk) de 25e weer naar
school komen, het kan gebeuren dat ze
afwisselend een paar dagen in een
wissellokaal les krijgen.
Schoolplein
Ook op het schoolplein zullen er
aanpassingen gaan plaatsvinden. We
kijken er naar uit dat er op het plein een
mooi klimtoestel, nieuwe duikelrekken en
een basketbalkorf zullen worden geplaatst.
De datum van de plaatsing is nog niet
helemaal bekend, waarschijnlijk eind
januari, begin februari.

Nieuwe methodes
Onze methode voor Engels is aan
vervanging toe. Er is een kleine commissie
aan het werk om een juiste methode te
kiezen voor onze school.
Een blik in een school in lockdown
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