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Maandag 15 februari 2021
Belangrijke data:
Woe.17 feb.
Vrij. 19 feb.
Ma. 22 feb.
Ma. 1 mrt.
Di. 2 mrt.
Woe. 3 mrt.
Do. 4 mrt.
Vrij 5 mrt.
Vrij. 5 mrt.

Spelletjesochtend
Leerlingenraad
Voorjaarsvakantie tot en met vrij. 26 februari
Studiedag (in plaats van maandag 1 feb.)
Rapport mee naar huis
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Studiemiddag (in plaats van dinsdag 16 februari)

Nieuws van de school
Regel van de week :
Ik ben op tijd in de les, binnen is beginnen.

Online onderwijs in verband met gladheid
Gisteren heeft u een mail van de school ontvangen waarin we u informeerden dat de
school vandaag 15 februari, overgaat op online onderwijs i.v.m. de gladheid.
Gisteravond werd door de KNMI duidelijk aangegeven dat het code rood zou worden.
Aangeraden werd om niet de weg op te gaan omdat het verraderlijk glad zou worden.
Als bestuur en school sta je dan voor een lastig besluit. We hadden code rood en de
gladheid kunnen negeren en de kinderen en hun ouders naar school laten glibberen.
Met daarnaast een grote kans dat de leerkrachten niet naar school zouden kunnen
komen, en de kinderen dus niet opgevangen kunnen worden en onderwijs kunnen
krijgen. In dat geval moeten onze leerlingen over de gladde straten weer terug naar huis,
waar mogelijk ouders al naar hun werk zijn.
Of je kunt vooraf voorzorgsmaatregelen nemen en overgaan op afstandsonderwijs.We
hebben voor deze laatste optie gekozen en hopen op uw begrip.
Op sommige plaatsen valt (ondertussen) de gladheid mee, maar dat was gisteravond niet
te voorzien. Uw kind is morgen weer van harte welkom op school.
Al met al heeft het bovenstaande weer om improvisatievermogen van u en de
leerkrachten gevraagd en een onrustig einde van het weekend. We hopen met elkaar van
harte dat er snel weer meer regelmaat en daarmee ook rust komt.
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TSO
Vanaf deze week is het ook mogelijk dat de leerlingen van groep 7 gebruik maken van de
TSO van GO! Kinderopvang.
Voor de leerlingen van groep 8 wordt een interne oplossing bedacht. Dit betekent dat alle
leerlingen weer gebruik kunnen maken van de TSO.
Afnemen Cito-toetsen
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen zijn we begonnen met het afnemen van de Citotoetsen. Deze toetsen stonden eerder gepland in het jaar. Wij hebben als school het
besluit genomen om de toetsen voor de voorjaarsvakantie af te nemen. Dit is voor ons
een goede meting van de beginsitutie waarmee de kinderen weer op school starten. Het
geeft de leerkracht een beeld waar de groep zich bevindt na een tijd geen regulier
onderwijs te hebben ontvangen. Op basis hiervan kunnen wij het onderwijs afstemmen
op de behoefte van de groep. Kortom: de resultaten worden beschouwd als een
informatiebron om de kinderen verder te kunnen helpen.
Rapportgesprekken
Vanaf nu kunt u zich via Social Schools inschrijven voor het rapportgespek. U heeft tot
vrijdg 19 februari om 17.00 uur de tijd om dit te doen. De gesprekken zijn digitaal en
duren 10 minuten. Heeft u vragen hierover, dan kunt u ze stellen aan de leerkracht van
uw kind.
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