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week van 1 t/m 14 februari

Groep 3 en 4 nu ook online

Afgelopen week zijn we ook in groep 3 en 4 meer online gaan
werken. Ook deze kinderen hebben nu allemaal een chromebook
van school tot hun beschikking. Super leuk om ook deze kinderen
online te zien!!

Bewegen tijdens thuiswerken

Door het thuiswerken worden we steeds meer verplicht om online achter een
schermpje te werken. Des te belangrijker voor de kinderen om goed te blijven
bewegen. De juffen deden al regelmatig een bewegingsmomentje
tussendoor. Vakdocent gymnastiek meneer Daan komt ons hier sinds deze
week extra bij helpen! Voor groep 5 t/m 8 komt hij 3 x per week online om 15
minuten met de kinderen in beweging te komen. Dit is opgenomen in het
dagrooster van de kinderen. U als ouder mag natuurlijk ook fanatiek
meedoen.
Dit is een mooi begin van de dagelijkse hoeveelheid beweging. Probeer om samen met uw kind elke dag even
in beweging te zijn. Samen een klein rondje wandelen of dansen met ‘just dance’ bijvoorbeeld. Dit kan ook
een goed moment zijn om samen even te ontspannen en tot rust te komen.

Rapporten en oudergesprekken

Wij als team hebben samen goed besproken wat we in de huidige situatie met het hal�aarlijkse rapport willen
doen. Wij zijn van mening dat de kinderen in het eerste deel van het jaar op school al ruim 3 maanden van
alles hebben laten zien en keihard gewerkt hebben. Ook nu tijdens het thuiswerken zien we dat er nog keihard
wordt gewerkt door de kinderen en met ondersteuning van de ouders. De leerkrachten hebben inmiddels een
beeld van de ontwikkeling en vorderingen van de leerlingen. De digitale middelen maken het mogelijk om
zoveel mogelijk volgens het ‘normale lesprogramma’ voor taal, rekenen en spelling te werken. Maar ook voor
onze onderbouwleerlingen is er voldoende materiaal zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen.
We willen u als ouder/verzorger graag op de hoogte brengen van hoe het werken tot nu toe is gegaan.
We hebben daarom ook besloten om wel een rapport mee te geven zoals vooraf al stond gepland op 12
februari. In dit rapport worden gegevens opgenomen van voor de lockdown en voor zover mogelijk ook van
het thuiswerken. In enkele groepen kan het rapport er anders uitzien dan gewend. Ook kan het zijn dat enkele
vakken niet beoordeeld kunnen worden. Het rapport is vanaf nu ook voorzien van een splinternieuwe
voorkant met daarop het nieuwe logo dat we al een tijd gebruiken.
De CITO toetsen die normaal in januari worden afgenomen en ook in het rapport komen, staan hier
vanzelfsprekend dus niet in. Wij bekijken na het openen van de scholen wat te doen met deze CITO toetsen.
In de week na het rapport plannen we met elke ouder een rapportgesprek. U krijgt via Parro een uitnodiging
om u hiervoor in te tekenen.
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Agenda en Prestaties

Agenda:
vrij 12 februari → rapporten mee
15 t/m 18 februari → rapportgesprekken
vrij 19 februari → studiedag team, alle lln vrij

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Esma Ince, Esin Esen, Melvin Tieman, Elena Kruitwagen, Khloé Klifman, Sara Aydemir, Samanta Boom en Ala
Jaily
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een fijne dag:)
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