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LET OP!




BB disco wordt verplaatst.
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april Paasweekend.
Aansluitend dinsdag 6 april studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
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Algemeen
_______________________________________________________________________________________

Beste ouder/verzorger,
Ondanks alle risico’s van Corona hebben we de afgelopen weken heerlijk met de leerlingen op school kunnen
werken. Af en toe zijn leerlingen en leerkrachten wel getest op corona, maar gelukkig kwam er elke keer een
negatieve uitslag. Ondanks dat leerkrachten voorrang krijgen bij het afnemen van een test, blijkt in de praktijk
dat er soms een dag tussen zit voordat de leerkracht getest is en de uitslag van de test binnen heeft. Tot die
tijd mag zij geen les geven en zoeken wij intern naar vervanging. Als we moeten besluiten om een groep naar
huis te sturen gaat het thuisonderwijs weer starten bij die groep vanaf de tweede dag. We hebben tot nu toe
_______________________________________________________________________________________
gelukkig pas een keer een klas naar huis hoeven sturen.

Enquête Thuisonderwijs
Alle ouders hebben van ons een enquête ontvangen met de vraag hoe tevreden zij waren over de afgelopen
periode van thuisonderwijs. Door 104 gezinnen is de enquête ingevuld, waarvoor hartelijk dank! Bovendien
hebben een aantal ouders n.a.v. ons verzoek om aan te geven hoe tevreden de ouders zijn een mail gestuurd
met een inhoudelijk reactie op de periode van het thuisonderwijs. Zowel uit deze mails als uit de enquête
komt naar voren dat veel ouders tevreden waren over ons thuisonderwijs, maar op onderdelen graag een
betere invulling wensen.
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Algemeen
_______________________________________________________________________________________

We hebben o.a. gekeken welk percentage van de ouders tevreden zijn ( beoordeling 4 en 5 ) met de
7 onderdelen van het thuisonderwijs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opdrachten
Lesopdrachten
Hoeveelheid
Uitleg
Instructies
Contact
Feedback

73%
48%
50%
43%
54%
70%
45%
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Algemeen
_______________________________________________________________________________________
Met name het aantal contactmomenten vanuit school naar de leerlingen zagen de ouders die mij gemaild
hebben graag uitgebreid, terwijl uit de ingevulde enquête juist het contact via Parro /mail e.d. de beste
beoordeling kreeg. Het team heeft aangegeven graag het aantal contactmomenten te willen vergroten.
Dit zal o.a. de kwaliteit van het totale thuisonderwijs ten goede komen. In de nieuwe afspraken over
thuisonderwijs bekijken we nu hoe wij het contact met de leerlingen nog meer kunnen intensiveren.
In de periode dat er door de leerkracht zowel thuisonderwijs als opvang in de klas verzorgd moest worden was
dat moeilijk uitvoerbaar, maar als nu een klas in quarantaine moet en er geen opvang op school ingevuld mag
worden zal het aantal contactmomenten tijdens het thuisonderwijs intensiever door de leerkracht (of de
vervanger) ingevuld kunnen worden. We zijn bezig hiervoor een draaiboek samen te stellen.
Ook blijkt uit de ingevulde enquête dat veel ouders geen zicht hadden op de verwerking van het gemaakte
werk door de leerkrachten, terwijl er juist intensief door de leerkrachten gekeken is naar het gemaakte werk
van de leerlingen. We zullen meer aandacht gaan geven aan de communicatie over de feedback naar de
leerlingen en de ouders.
Een derde punt van aandacht uit de feedback was de tijd die leerlingen thuis nodig hadden om het werk te
maken. Dat was divers. Vanuit school zullen we duidelijker aangeven met welke tijdsinvestering we rekening
houden. Door intensievere contactmomenten kunnen we dit onderdeel beter afstemmen met de leerlingen.

De Romeinen
We zijn op school gestart met het project "De Romeinen".
Door de hele school vinden de leerlingen informatie over de
Romeinen en werken ze in de klas onderzoeksvragen over de
Romeinen uit. Aan het einde van dit interessante project gaan ze
een presentatie verzorgen. Graag hadden we hierbij u als ouders bij
betrokken, maar corona laat niet toe dat we u op school uitnodigen.
Via Parro zullen we u wel een inkijkje geven over de werkzaamheden
van de leerlingen.
Het project De Romeinen is een onderdeel van ons kosmisch
onderwijs. In het kosmische onderwijs krijgt het kind zicht op de
ontwikkelingen en het leven op aarde. Het kind wordt zich bewust
van zijn plaats en zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving.
Het kosmisch onderwijs kenmerkt zich door samenhang, waarbij
een goede kennisbasisstructuur zorgt voor inzicht en een kosmische
houding waarbij problemen op een creatieve manier opgelost
worden.
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Activiteiten
Door Corona kunnen veel geplande activiteiten op en buiten de school helaas geen doorgang vinden.
Per activiteit bespreken we met het team wat er wel mogelijk is. Van de organisatoren van de avondvierdaagse
kregen we onderstaand bericht.

Avond4daagse gaat aangepast door!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar
meedoen met de Avond4daagse - Home Edition!
Loop jouw eigen route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment.
En maak er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige echte
officiële Avond4daagse medaille. Mis dit unieke wandelfeest niet. De Avond4daagse - Home Edition duurt van
29 maart tot en met 30 juni. Deelname kost €6,50.
Aanmelden kan vanaf 29 maart via www.avond4daagse.nl. Zoek op plaats en schrijf je in bij jouw lokale
Avond4daagse - Home Edition.
Andere optie is om te kijken op www.avond4daagsehouten.nl voor de link om u op te geven. De medailles
worden rechtstreeks vanuit het landelijk bureau in Nijmegen verzonden naar uw huisadres. Veel plezier!

Vakanties en studiedagen komende tijd
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april Paasweekend.
Aansluitend dinsdag 6 april studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei Meivakantie.
Donderdag 13 mei t/m zondag 20 mei Hemelvaartweekend.
Zaterdag 22 mei t/m maandag 24 mei Pinksterweekend.
Woensdag 30 juni studiedag, alle leerlingen vrij.
Vrijdag 16 juli 11,45 uur start zomervakantie voor alle leerlingen.

Bovenbouw
LET OP!
De BB disco die op 1 april (geen grap) gepland staat wordt verplaatst naar een later te bepalen datum.
Groet, ook namens het hele schoolteam.
Joop de Jager
directeur
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KM=Korenmolen/VP=Vikingenpoort/LM=Limes
OB = onderbouw, MB = middenbouw, BB = bovenbouw
Week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

ZA

22 mrt
Corine jarig

23

24

25

26

27

28
Zomer
tijd

29 mrt

30

31 mrt

1 apr

2
Goede vrijdag

3

7

BB Disco
Verplaatst
8

9

10

4
1e Paasdag
Caroline
jarig
11

12

13
5 apr
2e Paasdag
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14
Oudervergadering

Vikingenpoort
Instroom maart
▪

ZO

Groep Renske:

Tessa Menkveld

We heten Tessa en haar ouders van harte welkom op onze school.

Wij wensen iedereen een
fijn lang Paasweekend!
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