Nieuwsbrief 7 januari2021

Van de directie
Inmiddels zijn er al weer (bijna) twee weken voorbij van de schoolsluiting. In die twee weken is
iedereen hard aan het werk, misschien nog wel harder dan anders: ouders, die thuis onderwijs geven
en vaak ook nog werken. Maar ook de kinderen die thuis veel zelf(standig) aan de slag moeten en de
leerkrachten, die onderwijs online geven en met elkaar ook nog kinderen op school opvangen. Met
elkaar proberen we er het beste van te maken. Maar allemaal hopen we dat de kinderen na 25
januari weer gewoon op school mogen komen! Onderwijs hoort op school thuis.
Een en ander betekent wel dat we voor de komende periode een paar zaken anders gaan plannen
dan we ons hadden voorgenomen.
* CITO-toetsen: die gaan we doen als de kinderen weer minimaal een week gewoon onderwijs
hebben gehad. Wanneer dat is weten we dus nog niet precies.
* Rapporten: die stonden gepland op 12 februari. Die datum wordt in ieder geval verschoven.
Wanneer we de rapporten uitdelen, bepalen we pas als duidelijk is wanneer alle CITO-toetsen zijn
afgerond.
* Ouder-kindgesprekken: ook die worden verschoven. De precieze data hoort u later.
Ook zouden we na de voorjaarsvakantie weer beginnen met 9 weken atelierlessen. We hebben als
team besloten om die niet te gaan doen. Daarvoor zijn verschillende redenen:
- door de atelierlessen missen de kinderen lestijd voor andere vakken. Normaal gesproken houden
we daar in de planning rekening mee. Dit jaar willen we geen onderwijstijd missen voor de
kernvakken rekenen en taal.
- door mensen van buiten school uit te nodigen om lessen te komen geven nemen we een risico op
het verspreiden van het Covid-virus. Dat willen we niet, ook niet in maart – april.
- de atelierlessen organiseren kost nogal wat tijd, die we op dit moment aan andere zaken willen
besteden.
We willen er wel voor zorgen dat er ook dit schooljaar nog wel wat te vieren blijft. Net zoals we Sint
en Kerst in aangepaste vorm hebben gevierd, zullen we dat ook in de komende periode met de
feesten blijven doen. We zullen extra tijd moeten besteden om de lesstof in te halen, maar we
blijven ook tijd maken om het leuk te hebben met elkaar op school.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u nog een brief van onze bestuurder van OPO IJmond mbt de
schoolsluiting.
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Bedankt
In december hebben wij, met de kinderen, Sint en Kerst gevierd. Het ging natuurlijk allemaal anders
dan vorige jaren, maar de kinderen hebben
ervan genoten. Er zijn ook dit jaar weer veel
ouders geweest die hebben geholpen met het
organiseren van de feesten: voor Kerst werd er
door de lockdown zelfs op het laatste moment
nog van alles omgegooid. Ook was de school
prachtig versierd, al hebben niet veel ouders dat
kunnen zien jammer genoeg.

We willen alle ouders die hebben meegeholpen met vieren en versieren heel hartelijk bedanken!!!

Bag2school

Op dinsdag 16 februari 2021 komt de Bag2School bus weer naar onze school om alle ingezamelde
kleding bij ons op te halen. Zoals altijd kunt u ook in deze bijzondere periode elke vrijdag uw
dichtgeknoopte zakken met kleding, schoenen, dekens, hoeden etc. inleveren bij ons. De zakken
kunt u rechts naast de schuur neerzetten dan zorgen de leerkrachten ervoor dat ze op de juiste plek
terechtkomen. Zodat we nog steeds kunnen sparen voor onze kinderen om bijvoorbeeld
buitenspeelgoed, spelletjes , hesjes voor uitstapjes etc. te kunnen kopen.
Dank u wel namens de Ouderraad

