Datum: 21 januar 2021
Betreft: schoolsluiting en studieweek

Beste ouders,
Afgelopen week hebben wij te horen gekregen dat de basisscholen langer dicht moeten blijven.
Dit was natuurlijk niet geheel onverwachts al hadden wij gehoopt dat voor de basisscholen een
uitzondering gemaakt zou worden. Het stemt ons verdrietig. Een school met vrijwel lege klaslokalen,
dat hoort niet en dat klopt niet......
Wij hopen dat deze periode, met de kinderen thuis, nog vol te houden is voor jullie als ouders.
Ondertussen wordt door de kinderen, met enorme ondersteuning van jullie en van de leerkrachten,
keihard gewerkt. De leerkrachten doen hun uiterste best om het online lesgeven zo goed mogelijk
vorm te geven. De kinderen zijn allemaal online en doen wat er van ze gevraagd wordt. En jullie als
ouders helpen en ondersteunen daar waar mogelijk en daar waar kan. Wat een teamwork.
Het is heel fijn dat wij, zo samen en met elkaar, uit deze onlineperiode het beste uit de kinderen
willen halen. Wij hopen dat de betrokkenheid aankomende periode zo hoog blijft.
Ook de noodopvang loopt gesmeerd. In 3 groepen (groep 1-2, 3-4-5 en 6-7) worden veel kinderen
geholpen en begeleid. Al met al hebben we nog 1/3 van onze kinderen op school (rond de 140
kinderen).
Wij hebben dus gelukkig met elke leerling contact. Dit is heel fijn om te merken.
Vanuit ons de grootste complimenten voor kinderen, ouders en onze collega's.
Op dit moment gaan wij er van uit dat alle kinderen op maandag 8 februari weer op school welkom
zijn.
Op onze jaarplanning staat dat de week na de krokusvakantie (maandag 1 maart t/m vrijdag 5
maart) een studieweek is en de kinderen nog vakantie hebben. Wij vinden het nu niet wenselijk om
de kinderen nog een week thuis te laten en hebben met het hele team besloten dat deze studieweek
komt te vervallen, zodat de leerlingen weer wat meer echte onderwijstijd kunnen krijgen.
In de studieweek hebben we normaal gesproken, scholing, maken we een gedeelte van de
ontwikkelverslagen (de POV's), bereiden de stand van zakengesprekken voor én analyseren we de
toetsgegevens. Dat laatste eerst schoolbreed, daarna ook per groep en per leerling. Vandaaruit
maken we ons onderwijsplan voor de komende periode.
Onze scholingen verplaatsen we naar andere momenten, maar voor het analyseren van de toetsen
en het maken van onderwijsplannen hebben wij nog wel een studiedag nodig. Juist deze tijd vraagt
om goed te kijken wat voor impulsen wij moeten geven en waar onze leerlingen nu staan. Hier
hebben we tijd voor nodig.
Deze studiedag hebben we op woensdag 17 maart gepland. Deze dag zijn jullie kinderen vrij en
krijgen dan een dagtaak om thuis te maken.
Mochten jullie hierover nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dit graag.
Met een groet,
Namens het hele team,
Jolanda Witlox, Jolanda Deriga en Ellen

