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MR overleg
Leerlingenraad

Nieuws van de school

Online lessen
Tijdens de online lessen hebben wij kunnen zien dat de kinderen heel hard aan het werk
zijn. Dat vinden wij fantatisch om te zien. We weten dat onderwijs op afstand niet makkelijk
is, maar u doet uw best en dat zien wij terug.
Echter zijn er kinderen die de online lessen niet volgen. Hierbij willen wij benadrukken dat
alle kinderen tijdens de online lessen verwacht worden. Mocht uw kind afwezig zijn, dan
dient u dit via de normale weg te melden. Als dit niet gedaan is, dan zijn wij genoodzaakt
uw kind ongeoorloofd afwezig te melden.
Afname Cito-toetsen
De school is in ieder geval tot maandag 18 januari dicht. Of dit wordt gecontinueerd, horen
wij morgen. Mochten de scholen toch opengaan, dan worden de toetsen waarschijnlijk
vanaf maandag 1 februari afgenomen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen eerst
fysiek onderwijs hebben gehad alvorens ze de toetsen maken.
Met het afnemen van de Cito-toetsen houden we goed zicht op de leergroei van de
leerlingen, wat juist in deze tijd zo belangrijk is.
Noodopvang
Alle leerlingen die gebruik maken van de noodopvang, kunnen via de hoofdingang naar
binnen. De leerlingen worden in het wereldlokaal en het lokaal van Marianela (groep 5)
opgevangen.
Wij houden de normale schooltijden aan. Dit betekent dat de leerlingen in de ochtend
tussen 08.20 uur en 08.30 uur en in de middag tussen 13.05 uur en 13.15 uur worden
verwacht.
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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Nieuws van de opvang

Als eerste wensen wij iedereen natuurlijk een fijn nieuwjaar toe en hopelijk weer snel tot
ziens! Zoals 2020 eindigde en 2021 weer opstartte hopen we nu toch echt op een snel
herstel, zodat we allemaal weer kunnen genieten van en met elkaar.
Op dit moment zijn we met een klein groepje noodopvang peuters gestart en aan het
thema Winter begonnen. Eerst maar eens met een warme muts voor de koude oren
begonnen en samen met de juf voor op de muts een echt bolletje wol gemaakt… poeh
best wel moeilijk hoor maar ook wel spannend.
Als het goed is heeft iedereen (per mail) de werkbladen van thema Winter gekregen,
mocht dit niet zo zijn laat het ons dan weten dan zorgen wij dat het alsnog gebeurt.
Nogmaals… hopelijk tot snel!!

‘koude oren’

‘ bolletje wol ‘
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Fant Josephine Kuiper

Buitenschoolse activiteiten
Helaas is het nu niet mogelijk een nieuw activiteitenaanbod op te starten zolang de
aangescherpte maatregelen nog van kracht zijn. Morgenavond zal duidelijk worden hoe
lang dit nog gaat duren. Achter de schermen ben ik druk bezig met een leuk en
gevarieerd aanbod voor te bereiden zodat we wanneer we weer kunnen een vliegende
start kunnen maken. Vorig jaar heb ik gemerkt dat de vraag naar buitenschoolse
activiteiten groot is. Ik heb dus ook besloten groot in te zetten wanneer dat weer kan en
hoop dat ik daar veel kinderen mee kan bedienen. Houd de Krook goed in de gaten voor
alle informatie over de nieuwe activiteiten.
Uitgevallen activiteiten
De activiteiten die nog op de planning stonden voor januari worden wanneer het weer
kan opnieuw gepland. Daarover worden de deelnemers via de mail geïnformeerd.
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