NIEUWSBRIEF
januari 2021
Sluiting school
Interessante
We zijn 2021 gestart met een gesloten school en gaan weer over op
informatie:
digitaal onderwijs en/of thuiswerkpakketten voor onze leerlingen.
weken januari
Voor leerkrachten een extra belasting. Opnieuw moet er
Toetsweken
omgeschakeld worden, digitaal lesgeven moet gedeeltelijk
gecombineerd worden met opvang van leerlingen. Dat is topsport!
week 18-22 jan
Maar ook voor ouders is de druk groot. We hebben veel waardering
Week van Gebed
voor de inzet om kinderen thuis te begeleiden. Dat valt zeker niet mee
woensdag 20 jan
als je zelf thuis werkt. Dank hiervoor! De noodopvang op school is
Voorleesontbijt
toegankelijk voor leerlingen, waarvan één van de ouders werkzaam is
in een vitaal beroep. Verder vangen wij ook kwetsbare leerlingen op.
week 25-29 jan
Techniekweek
Zo hopen we met elkaar deze bijzondere weken door te komen. Op
dit moment gaan we uit van een periode van twee weken, maar een
januari/februari
verlenging behoort tot de mogelijkheden. Dat wachten we af.
Inschrijving leerlingen
Neem contact met ons op Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we u informeren.

Opbrengst Goede
doelen 2020-2021
30 november € 32,10
7 december € 28,75
14 december € 26,55

TOTAAL

€ 489,45

Inschrijving leerlingen
De inschrijving van leerlingen organiseren we dit jaar anders dan u
van ons gewend bent. Ouders die hun kind willen inschrijven als
leerling van onze school nodigen we uit contact met ons op te nemen
om een kennismakingsmoment af te spreken.
Dat kan vanaf nu.
Kinderen die vóór 1 oktober 2022 4 jaar hopen te worden, kunnen
worden opgegeven. Informeert u ook nieuwe ouders in uw
omgeving?

Einde Wintertijd
Vanaf maandag 25 januari worden de schooltijden een kwartier teruggezet. Het wordt in
die periode al wat vroeger licht en zitten de aangepaste tijden er weer voor een jaar op. De
school begint dan weer om 8.30 uur en 13.15 uur!
Week van Gebed
In de week van 18 – 22 januari besteden we aandacht aan de Week van Gebed. Bidden
doen we met elkaar en voor elkaar. Bidden met en voor mensen dichtbij en mensen ver weg.
Het thema van dit jaar is #Blijf in mijn liefde. Tijdens de bijbellessen wordt die week gewerkt
uit het bijbehorende Kindergebedsboekje van Missie Nederland.
Voorleesontbijt
Op woensdagmorgen 20 januari is ons jaarlijks voorleesontbijt. Alle kinderen mogen die
morgen hun pyjama meenemen en aantrekken. Het is ook de bedoeling dat alle kinderen een
BORD en een BEKER meenemen met hun naam er op. Door de omstandigheden is het
doorgaan van dit ontbijt onzeker.
Toetsweken
Zodra de scholen weer volledig open gaan worden de methode onafhankelijke toetsen van
rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat afgenomen in de groepen 3 t/m
8. We nemen daar bewust drie weken voor, zodat we de toetsen ook enigszins kunnen
spreiden. Zeker is nu al dat deze toetsweken opgeschoven zullen worden.

Hoofdluiscontrole
Op school zijn er momenteel geen hoofdluiscontroles meer. We hopen dat u zelf deze taak
overneemt en zo af en toe uw kinderen controleert. Wij gunnen elk kind een fris en gezond
hoofd! Als er meldingen zijn van hoofdluis krijgen de betreffende groepen hiervan bericht.
Oudervragenlijst & Leerlingenvragenlijsten
In de maand januari ontvangen alle ouders een mail van Succes!Spiegel met het verzoek een
oudervragenlijst in te vullen. Dit doen we in het kader van het kwaliteitsbeleid van Karakter
en we willen aan de hand van de ingevulde vragenlijsten zien waar ouders tevreden over zijn
en waar ouders denken dat het beter kan. We roepen alle ouders op om deel te nemen aan
dit onderzoek. Hoe meer ouders meedoen, hoe representatiever het onderzoek wordt.
De leerlingen van groep 7 & 8 krijgen in de maand januari twee vragenlijsten van
Succes!Spiegel om in te vullen. De eerste vragenlijst gaat over het Onderwijs op school en
de tweede vragenlijst over de Veiligheid op school. De vragenlijsten worden onder schooltijd
afgenomen, dus garanderen we daarmee dat de respons 100% is. Dit komt de
betrouwbaarheid van het onderzoek alleen maar ten goede. De leerlingen van groep 5/6
vullen alleen de vragenlijst over het Onderwijs op school in.
Bericht van de medezeggenschapsraad (oudergeleding)
Beste ouders,
Deze maand ontvangt u een oudervragenlijst via de mail. De gegevens die uit deze
tevredenheidspeiling komen, worden besproken binnen het team en de
Medenzeggenschapsraad. Wij als oudergeleding van de MR zouden het fijn vinden wanneer
we een respons van minimaal 75 procent behalen. Hoe hoger de respons des te beter we
als MR een beeld kunnen vormen. Wat gaat er goed op onze school en wat kan beter? We
zijn benieuwd naar jullie mening. Alvast bedankt voor jullie hulp!
Hartelijke groeten,
Corné Bons en Linda Rietveld
De medezeggenschapsraad heeft dit schooljaar al 3x vergaderd. De verslagen van deze
vergaderingen zijn in te zien op onze website. Zo blijft u op de hoogte van wat er speelt.
Ouderapp Parro
Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn
voor beide partijen prettig. Daarom gaan we met
alle ouders en leerkrachten gebruik maken van de
ouderapp-Parro. Met deze AVG-proof ouder-app
willen we de communicatie versterken en de
ouderbetrokkenheid vergroten.
Parro wordt gebruikt voor korte mededelingen of
vragen. Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp of
wat praktische informatie over groepsactiviteiten.
De leerkracht kan foto's delen van een
groepsactiviteit of een mededeling doen over een
bepaald thema waar de groep aan werkt. Parro is een app die ouders en
leerkrachten kunnen downloaden op hun telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar op
computer of laptop.
De Nieuwsbrief blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is ruimte
voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken en ook de kalender,
zodat u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data. Wij vragen u daarom de
Nieuwsbrief steeds goed te blijven lezen en activiteiten en tijden gelijk in uw agenda te
noteren.
In december 2020 is een pilot gestart in groep 1/2 en in enkele weken tijd leren we veel
van de ervaringen van de leerkrachten en ouders. Die ervaringen nemen we mee als we de
app ook in de andere groepen gaan gebruiken. Vanaf begin februari krijgen de ouders
van de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 een uitnodiging om deze app te downloaden en deel te
nemen in de groepsapp.

