Lockdown
Beste ouders, helaas hebben we vorige
week te horen gekregen dat de scholen tot
minimaal 8 februari gesloten blijven. Nu
maar hopen dat de besmettingcijfers en
ziekenhuisopnames zodanig zijn dat we
daarna weer open kunnen.
We willen alle ouders, grootouders, oudere
broers en zussen complimenten geven
voor de hulp bij het thuisonderwijs.

toezicht houdt. In principe moet het kind
zelfstandig het werk kunnen doen, al dan
niet gebruik makend van digitale middelen.
Natuurlijk wordt er wel geholpen als een
kind een vraag heeft.
We hopen allemaal dat deze periode snel
voorbij gaat! Houd de berichtgeving vanuit
de overheid goed in de gaten.

Een paar dingen die u moet weten:
 De leerkrachten van groepen 1, 2
en 3 zorgen voor lespakketjes voor
de kinderen.
 De leerkrachten van groepen 3 t/m
8 verzorgen tot 12.00 uur de lessen.
 Tot 16.00 uur worden vragen
beantwoord van kinderen via
Teams, Snappet, Parro, e-mail, etc..
 Berichtjes die na die tijd
binnenkomen, worden pas de
volgende dag beantwoord.
Noodopvang
Een heel groot aantal kinderen maakt
gebruik van de noodopvang. Wij vragen u
dringend om hier alleen gebruik van te
maken als er ècht geen andere oplossing te
vinden is.
Een kind mag alleen naar de noodopvang
wanneer een van de ouders werkzaam is in
een vitaal beroep. Vanaf deze week geldt
de regel dat er een verklaring van de
werkgever overhandigd moet worden als u
vindt dat uw kind van de noodopvang
gebruik moet maken.
Tijdens de opvang maken de kinderen hun
huiswerk. Zij moeten hun tablet waar zij
thuis op werken wel meenemen. Er wordt
geen les gegeven door de juf of meester die
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Bijbelse geschiedenis
Op het rooster staan de volgende verhalen
van 25 t/m 29 januari 2021:
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-30
De boze man, Lucas 4:31-37
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:3839
Planning januari en februari
 Maandag, woensdag en vrijdag
Fruitdagen
 Even weken: Telefonisch spreekuur
JGT door Sandra Pronk van 8.30 uur
tot 9.00 uur, tel.nr.: 06-36350159.
Haar werkdagen zijn: ma., di., do., vr.
E-mail: s.pronk@jgthollandrijnland.nl
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 8 t/m 19 februari: gesprekken VO
(onder voorbehoud)
 22 t/m 26 februari: Krokusvakantie
NB.:
De spreekavonden zijn verzet tot na de
krokusvakantie. Hoe en wanneer de
gesprekken plaatsvinden is op dit moment
niet bekend.
Jarigen
22/01
25/01
28/01
28/01

Joah
Livia
Denise
Lesley

gr. 4a
gr. 5b
gr. 6a
gr. 2b

Nationale Voorleesdagen
Gisteren zijn ‘De Nationale Voorleesdagen’
officieel gestart. Het prentenboek Coco kan
het!, geschreven en geïllustreerd door Loes
Riphagen (Uitgeverij Gottmer) is verkozen
tot Prentenboek van het Jaar 2021 en staat
deze 10 dagen centraal. Op de site van de
Nationale Voorleesdagen onder het kopje
“aan de slag” vindt u leuke ideetjes die u
met uw kind kunt doen. Op de website
Bibliotheek Katwijk is nog meer te vinden!
https://www.bibliotheekkatwijk.n...rleesd
agen.html
Normaal gesproken komt juf Joke van
Bibliotheek Katwijk bij ons voorlezen,
helaas kan dit nu niet live doorgaan,
maar..... zij hebben met elkaar een
voorleesfilmpje opgenomen:
https://youtu.be/OxMsc2_b2ko
We wensen jullie veel luister en kijkplezier!

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Toetsen en rapporten
Normaal gesproken zijn we deze tijd druk
bezig met de afname van de toetsen van
Cito (gr. 3 t/m 8). Nu is op dit moment niets
normaal en lopen dingen anders.
Onderstaande afspraken zijn gemaakt:
 Kinderen gaan eerst 2 weken naar
school en daarna worden de toetsen
van Cito (Spelling, Rekenen, DMT, AVI
en Begrijpend lezen) afgenomen.
Cito heeft aangegeven dat de toetsen
nog de hele maand maart afgenomen
kunnen worden.
 Methodetoetsen worden niet thuis
afgenomen. Deze worden gedaan als
de kinderen weer op school zijn.
 Rapporten schuiven door naar een nog
te bepalen datum.
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Een hartelijke groet en een fijn weekend
toegewenst door het team van
De Duinroos
Blijf gezond en houd moed!
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