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Nieuws van de school

Gelukkig nieuwjaar
Namens het team van brede school het Meesterwerk willen we alle ouders, verzorgers en
leerlingen een heel voorspoedig en leerzaam 2021 wensen! Zo aan het begin van 2021
kijken we terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin het coronavirus domineerde en
een enorme impact had en heeft op het leven van ons allemaal. Ondanks deze situatie en
de digitale start, hoop ik dat we er samen een mooi jaar van kunnen maken.
Studiedag
Wij hebben gisteren een constructieve studiedag gehad. Wij zijn de dag gestart met
enkele praktische voorbeelden om instructie op drie niveaus te kunnen geven.
Daarna hebben wij het gehad over de professionele ontwikkeling van het team. Zoals u
wellicht weet zijn wij met een scholingstraject (video reflexiviteit) bezig. Voor de vakantie
zijn er opnames gemaakt van alle teamleden tijdens het lesgeven. Gisteren hebben wij
fragmenten van de opnames bekeken en elkaar feedback op gegeven.
Noodopvang
Zoals u weet biedt de school noodopvang voor leerlingen. Officieel is de opvang bedoeld
voor leerlingen van wie beiden ouders een cruciaal beroep hebben en voor risico
leerlingen. Voor de vakantie hebben wij alle verzoeken gehonoreerd. Ook de verzoeken
van leerlingen van wie er slechts één ouder een cruciaal beroep heeft. Het valt ons echter
op dat er steeds meer verzoeken binnen komen.
Wij willen u erop attenderen dat hoe meer leerlingen wij moeten opvangen hoe groter
het aantal medewerkers is dat wij nodig hebben om deze leerlingen op te vangen. Hoe
meer medewerkers er op school aanwezig zijn, hoe meer bewegingen en hoe groter de
besmettingskans. De lockdown is bedoeld om zo min mogelijk bewegingen te maken.
De verzoeken die in en na de kerstvakantie zijn gedaan worden in behandeling genomen.
De betreffende ouders ontvangen zo spoedig mogelijk een bericht van de directie. Het
kan zijn dat wij hierin moeten gaan snijden.
Kortom willen wij een beroep op u doen om uw kind zoveel mogelijk thuis te houden.
Alleen samen krijgen wij het coronavirus onder controle.
Bereikbaarheid van de school
In verband met de lockdown is de school telefonisch beperkt te bereiken. Alle
medewerkers zijn onder schooltijd goed te bereiken via de mail.
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