21-01-2021
JANUARI
Vanaf maandag 4 januari

Thuisonderwijs

Vrijdag 22 januari

Kleuters (groep 1-2) vrij,
noodopvang kleuters gaat door
MR-vergadering 20.00 u. (digitaal)

Donderdag 28 januari
FEBRUARI
Donderdag 4 februari

Studiedag gaat door

Maandag 8 februari
Maandag 9 februari

Adviesgesprekken groep 8
Scholen weer open?
Adviesgesprekken groep 8

Donderdag 11 februari

Rapport mee groep 3 t/m 7

Vrijdag 12 februari

Middag vrij vanaf 12.00 uur

Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari

Voorjaarsvakantie

Dinsdag 23 februari

Rapportgesprekken

Donderdag 25 februari

Rapportgesprekken

Corona update
Beste ouders,
De eerste weken thuisonderwijs van het nieuwe jaar zitten erop.
Het weekend kan bijna beginnen. We kunnen ons voorstellen dat de
kinderen maar ook u –als lesgevende ouders- zin hebben in een paar vrije dagen!
De afgelopen weken heeft u in de media vast veel gehoord over de zorgen die er zijn over de gevolgen
van het thuisonderwijs. Dit is een zorg die wij natuurlijk delen en daarom proberen we zo goed te
volgen hoe het gaat met het thuisonderwijs op de Talisman.
Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar zijn we er snel in geslaagd om digitaal onderwijs op poten
te krijgen. Het was niet perfect maar kinderen konden al snel aan de slag met een breed aanbod.
Uit de ouderenquête bleek dat veel ouders tevreden waren. Wel bleek dat er verschillen waren in het
aanbod van de verschillende leerjaren. Ook teamleden merkten dit en daarom hebben we besloten
om bij een volgende lockdown ons onderwijs meer vorm te geven door het aanbieden van meer lessen
en instructies.
Hiermee willen we bereiken dat:
*er meer eenduidigheid is tussen de verschillende jaren,
*kinderen meer structuur hebben op een dag,
*er meer mogelijkheid is tot directe interactie met de leerkracht,
*ouders zelf minder vorm hoeven te geven aan het thuisonderwijs
Het aanbod gedurende de lockdown bestaat uit (afhankelijk van het leerjaar) rekenen, taal, spelling,
begrijpend lezen, wereldoriëntatie en creatieve activiteiten. Voor een deel zijn deze activiteiten
digitaal maar daarnaast zorgen we ervoor dat kinderen ook op andere manieren aan de slag gaan.

Om u een beeld te schetsen van een werkweek in de lockdown hier als voorbeeld wat feiten en
cijfertjes van onze groepen 8 (Volgende week hebben we wellicht cijfers van een ander jaar)”
*Bij onze instructielessen bereiken we 95% van onze leerlingen. Met 100% van onze leerlingen is er
dagelijks contact. Bij kinderen die niet aanwezig zijn bij de instructies is dit vaak te wijten aan
technische mankementen of ziekte. Ouders zijn zelfs zo netjes om kinderen op school ziek te melden
voor het thuisonderwijs.
*In de afgelopen werkweek zijn er naar schatting 650 opdrachten ingeleverd via Google Classroom.
Daarnaast worden er documenten gedeeld via drive of mail, ontvangen we foto's via het ouderportaal
en andere kanalen. Het gaat hier om opdrachten voor Engels, wereldoriëntatie en creatieve vakken
*De afgelopen twee weken zijn er door onze leerlingen op Snappet gemiddeld 39.850 opdrachten
gemaakt per week. Dit zijn aanzienlijk meer opgaven dan kinderen maken tijdens een reguliere
lesweek op school. Dan zijn het gemiddeld 24206 opgaven. Er wordt dus knetterhard gewerkt.
Natuurlijk is niet alleen de kwantiteit van belang. We hebben ook gekeken naar de groei die kinderen
de afgelopen week hebben doorgemaakt. Het blijkt dat 94% van onze leerlingen de afgelopen week
een sterkere groei heeft laten zien.
*Over de hele school gemeten laten onze leerlingen een ver bovengemiddelde groei zien ten opzichte
van jaargenoten die ook werken via Snappet.
Afsluitend: We denken dat we het thuisonderwijs 'goed op de rit hebben'. Daar
zijn we zelf erg trots op. Het is echter vooral ook jullie verdienste en natuurlijk
van onze kinderen. Complimenten!
Met vriendelijke groet,
Eric Wiersma en Cris Vissers

Noodopvang
Wij blijven de noodopvang organiseren op de werkdagen van ouders met vitale beroepen, zodat ze
op die dag hun werk kunnen uitvoeren. Wanneer u thuis bent, dient u geen gebruik te maken van de
noodopvang. We zitten volgende week op 80 leerlingen per dag en willen u dan ook dringend vragen
om alleen gebruik te maken van de noodopvang als het echt niet anders kan!
Mocht er een verlenging komen vanaf 8 februari dan moet iedereen opnieuw noodopvang aanvragen.
Het wordt niet automatisch verlengd.
De noodopvang kunt u nog steeds aanvragen via onderstaande link.
Houd u aub rekening met het volgende:
• U kunt uw kind aanmelden tot 16.00 uur. Hierna behandelen wij geen aanvragen meer voor
de volgende dag.
• Afmeldingen daarom ook graag op tijd aangeven bij Jacqueline: 0643545653. Niet bij de
leerkracht.
• Laat zieke leerlingen thuis. Houdt u ook bij twijfel uit voorzorg uw kind thuis.
• Het brengen en ophalen van de kinderen gebeurt vanaf de speelplaats.
• Wanneer de kinderen van de noodopvang buiten spelen laten we geen andere kinderen toe
op het plein.
https://forms.gle/b28TkaaUPRte8FFx7

Carnaval
De carnavalscommissie heeft besloten dat we dit jaar helaas geen
carnaval vieren op school. Hopelijk volgend jaar weer een knalfeest!

Studiedag 4 februari gaat door, want we zijn dicht
Omdat de school dicht is, gaat de studiedag van 4 februari wel door. Op deze manier kunnen wij als
school doorgaan met de onderwijsontwikkeling en hebben de leerkrachten de gelegenheid om te
werken aan onder andere de rapporten, de leerling administratie en het thuisonderwijs. De kinderen
hebben dus een vrije dag op 4 februari.
Omdat de studiedag gepland staat in onze kalender, verzorgen de kinderopvangorganisaties de
opvang zoals u van hen gewend bent. Maakt u normaliter gebruik van deze opvang, laat dan de
opvang door je eigen kinderopvangorganisatie verzorgen.
Maakt u daar geen gebruik van én heeft u een cruciaal beroep, dan bieden we deze keer de service
dat kinderen toch worden opgevangen door onze school.
Stuur even een mail aan jacqueline Reijs (j.reijs@skpo.nl) als er iets verandert in de aanvraag voor de
noodopvang voor die dag.

Hoe ervaart u ons thuisonderwijs?
Wij zijn benieuwd hoe u ons thuisonderwijs ervaart. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.
Daarom vragen wij u om via onderstaande link een korte enquête over het thuisonderwijs in te vullen,
dit duurt ongeveer 5 minuten. We zullen u deze week ook via het ouderportaal nog een keer deze link
sturen als reminder. Indien u meerdere kinderen bij ons op school heeft, wilt u de vragenlijst dan voor
alle kinderen apart invoeren?
De leerkracht van de desbetreffende groep krijgt dan de informatie over zijn/haar thuiswerk. We
ontvangen uw reactie graag uiterlijk donderdag 28 januari, zodat we uw opmerkingen nog kunnen
meenemen in de vormgeving van ons thuisonderwijs. Alvast hartelijk dank!
https://forms.gle/dNjuC1ZJ857gu9eVA

Voorleesontbijt

De Nationale Voorleesdagen zijn gister van start gegaan. In groep 4VD was dit in pyjama, met ontbijtje
en knuffel een digitaal feestje!

Nieuws van Dynamo
De wereld staat nog altijd op zijn kop. We zitten opnieuw in een lockdown.
Zullen we er samen voor zorgen dat we van deze lockdown ook een leuke tijd maken? Doe mee met
de Lockdown Countdown en zorg dat jouw kinderen echte Corona Survival Kids worden.
Iedere dag komen er om 10.00 uur nieuwe opdrachten online op de website. Opdrachten die
kinderen alleen kunnen doen, maar ook opdrachten die jullie samen kunnen doen. Met deze
opdrachten zit iedere dag vol leuke activiteiten en bied je de kinderen wat structuur in de dag.
En als extra bonus kan jij soms ook even rustig iets voor jezelf doen!

https://www.coronasurvivalkid.nl/
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