Waayernieuws
17-02-2022
Ma. 21 en woe. 23 februari
Ma. 21 t/m do. 24 februari
Donderdagmiddag 24 februari
Vrijdagmiddag 25 februari
Vrijdag 25 februari
Vrijdag 25 februari
Zat. 26 feb. t/m zo. 6 maart
Ma. 7 t/m do. 10 maart

Definitieve adviesgesprekken van groep 8
Inschrijven voor de 10 minutengesprekken van groep 1 t/m 7 via Parro
Carnaval in groep 1-2
Carnaval in groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8
Rapport mee naar huis
Groep 1-2 vrij
Voorjaarsvakantie. Alle leerlingen zijn vrij.
10 minutengesprekken van groep 1 t/m 7

Extra ondersteuning
Dit schooljaar hebben we, zoals u weet, de luxe van twee onderwijsassistenten die ons team hebben
versterkt. Barbara sinds het begin van dit schooljaar en Paulien sinds begin januari. Zij hebben de
taak om leerlingen extra te ondersteunen op verschillende vakgebieden met verschillende
hulpvragen. Deze begeleiding kan worden gegeven, omdat we als school extra gelden ontvangen op
basis van het nationaal onderwijsplan (NPO) en de subsidie extra handen in de klas. Tot 3 weken
geleden lukte het goed om hen in te zetten op die begeleiding, maar toen kwam Corona de school
binnen.
We hebben te maken gehad met veel besmette leerlingen en leerkrachten binnen het team. Nét in
de periode dat we de Cito toetsen af gingen nemen. Dat betekent dat veel leerlingen Cito-toets
afnames hebben gemist. Deze toetsen zijn we verplicht af te nemen, wat inhoudt dat de leerlingen
die toetsen hebben gemist, deze in moeten halen. Ook zijn er hele groepen in quarantaine gegaan in
die tijd. Al met al geen ideale situaties, maar het is wel de dagelijkse realiteit waar bijna elke school in
Nederland en zeker binnen de stichting, mee te dealen heeft (gehad).
Ons belangrijkste doel is dat het primaire proces, het geven van onderwijs aan de leerlingen, zo veel
mogelijk door kan blijven gaan. Het is vreselijk om klassen naar huis te moeten sturen, omdat er geen
inval is. U mag echt van ons aannemen dat we binnen ons kleine team alle zeilen bij zetten om met
elkaar alles op te vangen. Maar soms is het niet te doen en laten we toch een groep thuis.
Dat betekent ook dat we in de afgelopen periode Barbara en Paulien veel hebben moeten inzetten in
groepen om deze draaiende te houden of om Cito-toetsen af te nemen. Het kan dus zijn dat uw kind
de afgelopen weken geen of minder Ralfi lezen heeft gehad, niet uit de groep is gehaald om extra te
rekenen of te oefenen met spelling. De redenen liggen dus in het feit dat zij in de groepen waren om
leerlingen les te geven of omdat ze zelf ziek waren.
We hopen dat we de golf (bijna) te boven zijn! Deze week en wellicht volgende week hebben we nog
even nodig om een aantal Cito toetsen in te kunnen halen met individuele leerlingen. Zodat we na
volgende week weer door kunnen zoals het was: De leerkrachten voor hun groep, Barbara en Paulien
als extra ondersteuning in of buiten de groep. We hopen en rekenen op uw begrip!

Juf Monique
Via deze weg willen we u laten weten dat juf Monique weer gestart is met werken. Ze is een periode
uit de running geweest, maar pakt haar werkzaamheden nu in kleine stapjes weer op. Ze gaat met

een gedeelte van groep 1-2 aan het werk en dit breiden we steeds verder uit. We hopen uiteindelijk
haar werkzaamheden zo op te kunnen bouwen, dat zij weer volledig aan het werk is voordat juf
Janneke met zwangerschapsverlof gaat. Zodat zij de rest van het schooljaar op maandag en dinsdag
groep 1-2 kan draaien. We zijn blij op deze manier de continuïteit voor de groep te kunnen
waarborgen.

Ik-spreekbeurt in groep 3-4
Wellicht heeft u het al wel gehoord of meegemaakt, omdat uw zoon of dochter in groep 3-4 zat.
Maar in groep 3-4 zijn ze na de kerstvakantie gestart met de ik-spreekbeurt. Elke maandag en
donderdag is er een leerling aan de beurt. Ze vertellen dan aan de klas wat over
henzelf. U moet denken aan wat hun hobby’s zijn, lievelingsdier, sport, enzovoort.
Op deze manier leren de leerlingen hun klasgenoten nog beter kennen, maar
leert de betreffende leerling ook om te presenteren. Ook worden er aan het
einde van de ik-spreekbeurt nog vragen gesteld en tips en tops uitgedeeld. Leren
omgaan met feedback en het geven van feedback wordt dan ook al geoefend.

Carnaval
Ook dit schooljaar zullen we het carnaval niet aan ons voorbij laten gaan.
Echter hebben we met elkaar wel besloten om dit niet met de hele school
door elkaar heen te vieren. Dit vinden we toch nog iets te riskant met de
vele besmettingen. Daarom hebben we samen met de OV besloten om het
wel te vieren, maar dan allemaal in de eigen groep. Aangezien groep 1-2 op
vrijdag 25 februari vrij is, vieren zij het al op donderdag 24 februari. De
groepen 3-4, 5-6 en 7-8 vieren het op vrijdag 25 februari. Op de geplande
dag mogen de leerlingen, die dat willen, verkleed naar school toekomen en
zal er in de middag gezellig carnaval in de klas gevierd worden. Op deze
manier kunnen we het op een verantwoorde manier vieren en de
voorjaarsvakantie gezellig inluiden.

Reactie n.a.v. de Grote Kerstkaartenactie van het
Ouderenfonds
Wellicht kunt u het zich nog herinneren, maar samen met alle groepen
hebben we voor de kerstvakantie meegedaan aan de Grote
Kerstkaartenactie van het Ouderenfonds. De versierde kerstkaarten
zijn destijds bij verschillende bejaardentehuizen in de buurt
afgegeven. Eén van de bewoners van het bejaardentehuis heeft een
kaart teruggestuurd. Dit wilde we graag even met u delen.

Corona
Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie geweest en hebben we gehoord dat het land in
drie stappen weer langzaamaan open gaat. Ook voor ons in het onderwijs gaan er zaken veranderen.
De eerste versoepelingen zijn het volgende:
- Vanaf 18 februari zijn ouder(s)/ verzorger(s) weer welkom in school met een mondkapje op.
Dus de 10 minutengesprekken die na de voorjaarsvakantie gepland staan, zullen op school
plaatsvinden i.p.v. online.
- Echter kiezen wij er wel voor om bij de start van de dag de ouder(s)/ verzorger(s) op het
schoolplein afscheid te laten nemen van hun kind(eren). We hebben de afgelopen periode
gemerkt dat de start van de dag een stuk rustiger verloopt, zonder de ouder(s)/ verzorger(s)
in de klassen. Leerlingen pakken bij binnenkomst direct hun spullen voor bijvoorbeeld het
rekencircuit en gaan hiermee aan de slag. Hierdoor start de dag rustiger en overzichtelijker
voor iedereen.
- Wel zullen we in de komende periode momenten gaan creëren dat u toch een kijkje in de
klas van uw zoon/ dochter kunt nemen. De eerste gelegenheid hiervoor zijn de 10
minutengesprekken. Daarna zullen we nog meer momenten gaan inplannen. Hierover wordt
u t.z.t. dan geïnformeerd.
Na de voorjaarsvakantie wordt een volgende stap in de versoepelingen gezet.
- Tussen de verschillende groepen mag weer worden samengewerkt. Dus onze bubbels
worden dan losgelaten. De leerlingen van de verschillende groepen mogen dan ook weer
samen buitenspelen. Het schoolplein hoeven we dan niet meer in zones in te delen.
- De leerlingen van groep 6 t/m 8 en het team hoeven geen mondneusmasker meer in de
school te dragen.

De volgende afspraken blijven wel van kracht:
- Leerlingen met verkoudheidsklachten of corona gerelateerde klachten (benauwd, koorts,
hoesten, snotteren) komen niet naar school. Wenselijk hierbij is om uw kind te laten testen
bij de GGD. Met een negatieve testuitslag mag uw kind weer naar school komen.
- Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact besmet is met het coronavirus, mag uw
kind naar school komen, mits zij/hij geen klachten heeft.
- Test een leerling positief op een zelftest, dan dient er een PCR test afgenomen te worden bij
de GGD. Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis en heeft uw kind geen contact
met mensen buiten het huishouden.
- Blijkt ook de PCR test positief te zijn, dan dient uw kind 5 dagen in isolatie te gaan, geteld
vanaf de dag dat de klachten begonnen. Als uw kind na 5 dagen 24 uur klachtenvrij is en 48
uur koortsvrij, dan mag uw kind de dag erop weer naar school toe.
- Graag vernemen wij als school als uw kind een positieve (zelf)testuitslag heeft, zodat wij daar
op kunnen anticiperen richting ouder(s)/ verzorger(s) en leerkrachten van de betreffende
groep.
- Voor leerlingen vanaf groep 6 en het team is het dringende advies om twee keer per week
een zelftest te doen. Is uw zoon of dochter in de afgelopen weken positief getest? Dan
hoeven zij geen zelftest te gebruiken binnen 8 weken na de positieve test.
Hieronder vindt u nog een duidelijk overzicht vanuit de Rijksoverheid. Verder volgen de nieuwe
richtlijnen vanuit onze stichting nog. Zodra deze er zijn, dan delen we deze met u.

