Nieuwsbrief
Woensdag 10 februari 2021
Beste ouder/verzorger,
We zijn weer gestart!!
Afgelopen maandag hebben we ondanks de sneeuw toch de deuren kunnen openen en de
kinderen weer welkom kunnen heten op school.
Het was even een uitdaging om ‘s morgens vroeg allemaal op school te komen en de school
“uit te graven”.
Er zijn veel verhalen verteld en er is veel aandacht aan het weer ontmoeten en de
groepsvorming.
Fijn om de meeste leerlingen weer te zien, zo hoort het, wat was het stil de afgelopen weken
in de school!
En meteen ook volop sneeuwpret op het plein en op het veld!!
De nieuwe afspraken/maatregelen zoals beschreven in het protocol is voor iedereen even
wennen. In het stukje hieronder benoem ik nog even een aantal zaken die nog aandacht
verdienen.
Voor ons is ook nog niet duidelijk tot wanneer de huidige maatregelen gelden, te verwachten
is dat dit afhankelijk is van het aantal besmettingen die dagelijks landelijk gemeld worden.
Ook nu weer zetten we met elkaar de schouders eronder en hebben we u als ouder hard
nodig om de maatregelen goed te kunnen uitvoeren.

Afspraken protocol, BELANGRIJK
We zijn ons ervan bewust dat de beschreven maatregelen in het protocol veel informatie is.
We merken in de praktijk dat een aantal zaken nog extra aandacht nodig hebben.
Ik benoem deze punten hieronder:
• We vragen dringend aan ouders (en andere volwassenen) een mondkapje te dragen,
zeker op het plein (groep 1-2) en ook rondom de school. Op het plein lopen ouders
(groep 1-2), leerlingen en leerkrachten aan het begin en het eind van de dag. We
willen er alles aan doen om besmettingen te voorkomen, zeker omdat de gevolgen
daarvan voor iedereen groot zijn. Ook de leerkrachten dragen op deze momenten
een mondkapje of face shield op het plein.
• Ouders van leerlingen uit groep 1 of 2 mogen hun kinderen brengen naar de
verzamelplek en worden, wanneer de leerkracht er is, verzocht het plein weer te
verlaten
• De aangepaste brengtijden zijn belangrijk!

Onderbouw, brengen/verzamelen vanaf 8.15 uur en om 8.25 naar binnen met de
leerkracht. De kinderen moeten dus echt vroeger dan anders op school zijn!
Bovenbouw, verzamelen vanaf 8.30 uur (en dus ook niet eerder op het plein!) en naar
binnen om 8.40 uur.
We kunnen ons best voorstellen dat het even wennen is deze nieuwe afspraken. Toch is dit
de enige manier waarop de school op dit moment open mag/kan zijn.
Planning portfolio, toetsen en gesprekken
Nu de leerlingen weer gestart zijn op school hebben we gekeken naar een aangepaste
planning voor de afname van toetsen, het meegeven van het portfolio en de geplande
oudergesprekken.
Er is door het bestuur een advies uitgebracht als het gaat om het afnemen van toetsen.
Uitganspunt is dat wij de informatie verzamelen die nodig is om een goed beeld te krijgen
van waar leerlingen nu staan en daar ons onderwijsaanbod op afstemmen. Dit mogen de
CITO toetsen zijn, maar ook de methodetoetsen of het gemaakte werk van de leerlingen.
Wij zullen per vakgebied bekijken welke toetsen er nodig zijn om het volledige beeld te
krijgen. De resultaten van deze eerste toetsen zullen niet worden opgenomen in Parnassys
en zullen ook niet worden meegenomen in het eerstvolgende portfolio. De toetsen zijn echt
alleen bedoeld voor een interne analyse.
Alle toetsen die daarna volgen, zullen wel worden opgenomen in Parnassys en ook worden
meegenomen in het portfolio.
De gegevens van de toetsen van voor de lockdown, dus van voor 15 december, zullen ook
worden meegenomen in het portfolio.
Om voldoende tijd te hebben voor het verzamelen van de gegevens zal het portfolio op een
later tijdstip, namelijk 1 april, mee gaan naar huis.
De geplande ontwikkelgesprekken in de week van 1 maart, zullen ook op een later tijdstip
plaatsvinden, namelijk van 6 t/m 9 april.
Als het goed is kan dan het laatste deel van het schooljaar “normaal” verlopen en blijven de
geplande CITO periode, het portfolio en de ontwikkelgesprekken staan zoals in de
jaarkalender is vermeld.

Agenda

2 maart 2021
Nieuwe nieuwsbrief
Op basis van het nieuwe protocol zullen geplande activiteiten uit de jaarkalender
eventueel verplaatst of geannuleerd worden.
U wordt op de hoogte gehouden door middel van de nieuwsbrieven.
Geannuleerd: glitterdisco, project, schoolvoetbal, luizenpluis, koffieochtend.
Ontwikkelgesprekken en portfolio verplaatst zoals hierboven beschreven.
Bijlagen: geen

