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LET OP!





Donderdag 18 februari om 14.45 uur start voorjaarsvakantie
Vrijdag 19 februari studiedag - alle leerlingen vrij
Periode van 1 maart t/m 12 maart gesprekken over het verslag
Dinsdag 9 maart - schoolfotograaf - geannuleerd
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Algemeen
_______________________________________________________________________________________

ALLE LOCATIES
De leerlingen zitten weer op school!!
We zijn heel blij dat we de leerlingen deze week weer op school mochten ontvangen.
Natuurlijk zijn er nog de nodige beperkingen, maar als we zien hoe blij de leerlingen zijn om weer op school te
zijn,
met hun klasgenoten en leerkrachten, dan nemen we de beperkingen maar voor lief.
_______________________________________________________________________________________

De groep als “bubbel”
Een belangrijke coronamaatregel is dat elke groep, met de leerkracht(en) van de groep, als een bubbel wordt
gezien. Dat beperkt de onderlinge contacten en geeft bij een positieve melding van corona mogelijkheden om
snel te bepalen welke leerlingen en leerkrachten in quarantaine moeten gaan.
Tijdens de periode van de noodopvang waren de groepen gemengd en was er sprake van een wisselende
bezetting op die groepen. Noodopvang wordt nu niet meer verzorgd; bij afwezigheid van de leerkracht voor de
groep zijn we dus genoodzaakt om de groep thuis te houden. Het thuisonderwijs blijft wel doorgaan, als daar
aanleiding voor is. Op het moment dat dit van toepassing is, krijgt u daar bericht over van de leerkracht van uw
kind(eren).

Neusverkoudheid
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar school gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en
gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen.
Kinderen van 4-12 jaar die naar school gaan, moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en
getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, niezen, neusverkoudheid en keelpijn).
Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben.
Als van het laatste sprake is, adviseer ik u om dit te bespreken met de leerkracht(en) van uw kind; dit om te
voorkomen dat uw kind onterecht naar huis wordt gestuurd.

Studiedag en voorjaarsvakantie
Op vrijdag 19 februari gaat de studiedag voor het schoolteam door. Dat betekent voor u dat de kinderen die
dag vrij hebben. Aansluitend hebben ze voorjaarsvakantie. Op maandag 1 maart verwachten we de kinderen
allemaal weer op school.

Schoolfotograaf
Op 9 maart staat de schoolfotograaf gepland. Dat gaat niet door. We houden de mogelijkheid open om de
schoolfotograaf later in het schooljaar uit te nodigen, maar de kans daarop lijkt ons nu erg klein.
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Algemeen
_______________________________________________________________________________________

Verslagen
Op donderdagmiddag 18 februari krijgen de kinderen een verslag mee naar huis. Dit verslag is een weerslag
van de afgelopen maanden dat uw kind op school zat. Er staan dit keer geen toets gegevens in het verslag,
daar de toetsen pas in maart afgenomen zullen worden.
De leerkracht schrijft het verslag aan de hand van observaties en het werk van de afgelopen maanden.
Onderbouwleerlingen die ná 31 oktober 2020 zijn ingestroomd ontvangen, zoals dat gewoonlijk ook het geval
is, geen verslag. Deze ouders worden wél uitgenodigd om zich in te schrijven voor een oudergesprek in maart.

Verslagbesprekingen
In de weken van 1 maart t/m 12 maart is er gelegenheid om, via Teams, een tien-minuten-gesprek te hebben
met de leerkracht over de inhoud van het verslag. Inschrijving gaat middels Parro vanaf maandag 15 februari
08.00 uur tot vrijdag 26 februari 12.00 uur. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.

Tot slot
Tot slot willen we iedereen bedanken voor de lieve berichtjes en attenties aan de teamleden. Het doet ons
goed dat gezien wordt hoe intensief we de afgelopen periode bezig zijn geweest om toch een
onderwijsaanbod voor uw kind vorm en inhoud te geven.
Groet, ook namens het hele schoolteam.
Joop de Jager
directeur
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Agenda
_______________________________________________________________________________________
KM=Korenmolen/VP=Vikingenpoort/LM=Limes
OB = onderbouw, MB = middenbouw, BB = bovenbouw
Week

maandag
15 feb

dinsdag
16
Verjaardag BB VP geannuleerd

woensdag
17
Truus jarig

7

10

ZO

19

20

21

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8 mrt

9

10

11

12

13

14

Week van de
verslagbesprekingen
Gr 1 t/m 7

Schoolfotograaf geannuleerd

Landelijke
Montessoridag

VAKANTIEWEEK

Week van de
verslagbesprekingen
Gr 1 t/m 7

Ouderavond VO ouders
gr 7

Limes
Instroom januari en februari
▪

ZA

23

1 mrt

9

18
Verjaardag OB VP geannuleerd

vrijdag

Verslagen mee
Start 14.45 uur
voorjaarsvakantie
22 feb
Hans jarig

8

donderdag

Groep Yvette:

Alain van Laar, Mare Moor en Tygo de Bruijn

We heten Alain, Mare, Tygo en hun ouders van harte welkom op onze school.

We wensen iedereen een
hele fijne voorjaarsvakantie toe!
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