Woensdag 17 februari 2021
In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de kalender voor de komende periode, rapporten
bij de kleuters, terugkoppeling ouderenquête, ervaringen fysiek onderwijs.
Kalender komende periode
Aankomende vrijdag begint de voorjaarsvakantie. De extra vrije dag op vrijdag 19 februari blijft
staan, de school is deze dag gesloten.
Na de vakantie ziet de kalender er als volgt uit:
Dinsdag 16 maart: studiedag – alle leerlingen zijn vrij
Woensdag 17 maart: rapporten groep 3 t/m 8
Van 22 t/m 26 maart: rapportgesprekken t/m groep 7
Rapport kleuters
Binnen de school volgen wij de ontwikkelingen bij kleuters via Bosos. Dit leerlingvolgsysteem werkt
met meetmomenten op leeftijd. Door de sluiting tussen 15 december en 8 februari zijn deze
meetmomenten niet gedaan. De komende periode zullen we de observaties hervatten. Het is niet
haalbaar om dit voor alle leerlingen op 17 maart te hebben afgerond.
In de week van 22 maart zal de leerkracht in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw
kind(eren). De rapportage van de observaties volgt in de maand april.
Terugkoppeling ouderenquête
Gedurende de tweede periode van thuisonderwijs heeft u een enquête ontvangen om uw
ervaringen te delen. Wij hebben ongeveer 20% respons hierop gekregen. Ondanks dit lage
percentage delen we globaal de uitkomsten met u.
Uit de vragenlijst zijn een aantal conclusie te trekken:
- Bij de meeste kinderen lukt het om de lessen te volgen zoals ingepland.
- Het lukt de meeste ouders om de kinderen te ondersteunen.
- Er wordt meer structuur in de organisatie ervaren en ten opzichte van de eerste lockdown is
er een grote stap gemaakt.
Een aantal tips die we hebben gekregen zijn:
- Het aanbod uitbreiden voor naar de middag.
- Meer afwisseling in de taken en het aanbod.
- Ruimte bieden voor sociale gesprekjes.
- Meer contact met de kleuters.
Dank aan de ouders die gereageerd hebben, in het team wordt de feedback besproken en gekeken
wat er mogelijk is voor het geval we onverhoopt nog een keer met een periode met onderwijs op
afstand te maken krijgen.
Start fysiek onderwijs
We zijn nu 1,5 week onderweg en hebben een start gehad waarbij veel flexibiliteit is gevraagd. De
weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat verschillende klassen alsnog thuisonderwijs
hebben gevolgd en deze week is de school later begonnen.
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De maatregelen die de overheid heeft aangekondigd om de scholen weer te openen zijn niet
allemaal goed uitvoerbaar. Wij proberen binnen de mogelijkheden het zo veilig mogelijk neer te
zetten.
Het is fijn om te zien dat er in groep 7/8 bijna volledig rekening wordt gehouden met het advies om
mondkapjes in de vrije ruimtes te dragen. Leerlingen zijn ook al gewend aan het feit dat
leerkrachten dit ook doen en ook in de klas soms een faceshield gebruiken.
We proberen het aantal bewegingen in de klas te beperken, maar in de praktijk is dit lastig.
Het gespreide halen en brengen verloopt redelijk goed. In de ochtend is het op het plein nog best
druk. Het Vianova probeert om 08.15 uur echt naar binnen te gaan. Nogmaals de oproep om echt
pas om 08.20 uur te komen en de looprichtingen op het schoolplein te gebruiken. Het draaihek is
alleen een ingang en geen uitgang!
Er zijn verschillende vragen geweest waarom er niet gestart is met een continurooster. In de eerste
periode kregen de kinderopvangorganisaties overheidssteun om de scholen te ondersteunen.
Hierdoor was het mogelijk het buitenspelen door Junis te laten begeleiden, waardoor de
leerkrachten een pauzemoment hadden. Helaas is dit in deze periode niet het geval. Met de TSO
zijn afspraken gemaakt om groepen binnen een lokaal van elkaar te scheiden. Leerlingen eten
alleen met leerlingen uit de eigen klas aan een tafelgroep. Op deze manier proberen we de TSO ook
zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Het is fijn om de kinderen weer op school te hebben en ondanks de maatregelen en rommelige
start verloopt het op een goede manier. Wij kijken dan ook met vertrouwen uit naar de periode na
de vakantie.
Bijlagen
Bij de nieuwsbrief vindt u een brief van de activiteitencommissie (AC) over de ouderbijdrage en een
aankondiging van een themabijeenkomst van het CJG over samengestelde gezinnen.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 3 maart.
Belangrijke data:
Vrijdag 19 februari:
22 t/m 26 februari:
Dinsdag 9 maart 20.00 uur:
Dinsdag 16 maart:
Woensdag 17 maart:
Week van 22 maart:

Extra vrije dag – de school is gesloten
Voorjaarsvakantie
MR vergadering
Studiedag – alle leerlingen zijn vrij
Rapport groep 3 t/m 8
Oudergesprekken t/m groep 7
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