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Agenda kerst – voorjaar 2021

Planning na de kerstvakantie

4 januari
Start thuisonderwijs
… januari
Start CITO-M afname
?19 januari?
Teammiddag (kinderen 12.00 vrij!)
?25 januari?
Start IMV groep 5 en 6
19 februari
Teamdag (kinderen vrij!)
20 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 2020/2021

Na de kerstvakantie is er een periode met een aantal
activiteiten en teamdagen. Op dit moment is het nog onzeker
in welke vorm deze wel of niet doorgang zullen gaan vinden.
Wij zullen u hierover na de kerstvakantie meer informeren.

Woord van de directeur
En zo ronden wij opeens het kalenderjaar af. Na een
bijzonder jaar voor iedereen was daar afgelopen week de
lockdown. De afgelopen periode hebben we onder invloed
van de regelgeving op verschillende manier gestalte
gegeven aan de ontwikkelingen van de school. Zo was er
scholing van de ontwikkelingsgesprekken, is de scholing op
basis van begrijpend lezen helaas uitgesteld tot later in 2021
en hebben we de bijeenkomst met de Hoekstien onder
leiding van bureau Noorderwijs digitaal vorm gegeven.
Interessant en leerzaam, maar ook erg wennen aan de
digitale vormen. Juist in tijden van mogelijk fuseren is
contact van groot belang en doordat we via een beeld met
elkaar verbonden waren hoopten we ook om snel weer
fysiek met elkaar verder te kunnen gaan. De opdrachten die
noodzakelijk zijn om de verkenning een succes te maken
worden in kleinere groepjes met elkaar op afstand gedaan
en de presentaties hiervan waren prachtig om te zien. Na de
kerstvakantie zullen wij beide scholen weer bijpraten over
de ontwikkelingen.
Gelukkig hebben we begin december ons hoge bezoek nog
wel kunnen ontvangen en heeft hij alle kinderen een prachtig
cadeau kunnen geven. Volgend jaar hopen we dat hij zijn
pieten ook weer mee mag nemen. Ook de viering rondom
Sint Maarten was een verrassende en zeer aangename
activiteit, zowel voor de kinderen als voor ons.
De laatste schooldag afgelopen dinsdag was erg geslaagd.
De kinderen waren vrolijk verkleed en het was een
aangename dag met elkaar. Daarnaast wil ik ook graag
iedereen bedanken voor de cadeaus voor Gijs die we hebben
mogen ontvangen. We zijn er erg blij mee!
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Ook de afname van de CITO zou beginnen in de tweede week
na de kerstvakantie. We zijn hierbij ook afhankelijk van de
ontwikkelingen en de voortgang van de sluiting van de
basisscholen na de kerstvakantie.

Opstarten thuisonderwijs
De invoering van de tweede fase van het thuisonderwijs is
afgelopen week in rap tempo opgezet. Mede door de kennis
en de ervaringen van de eerste lockdown hebben de
leerkrachten het thuisonderwijs snel vorm kunnen geven. De
afgelopen periode hebben we nagedacht over de wijze
waarop het eventueel vorm zou kunnen gaan krijgen, maar
hadden wij niet verwacht het ook daadwerkelijk zo plots weer
in de praktijk te zullen moeten gaan invoeren. Niets bleek
minder waar…
Anders dan tijdens de eerste lockdown gaan nu alle groepen
werken met Google Meet. Zo is er voor alle kinderen minimaal
1x in de week een moment om in contact te zijn met juf of
meester. Daarnaast is ervoor gekozen om in kleine groepjes
samen te komen. Op die manier is de tijd die er is op zijn
meest effectief te gebruiken. De kinderen uit groep 1 en groep
2 krijgen dagelijks vooraf opgenomen filmpjes op het gebied
van taal en rekenen en vanaf groep 3 spreken de kinderen juf
of meester elke dag. De grote lijnen hebben we afgelopen
dinsdag besproken en op woensdag heeft het thuisonderwijs
voor het grootste deel vorm gekregen. Tijdens het ophalen
van de materialen was het goed om sommige
ouders/verzorgers en kinderen nog even te spreken.
Bedankt voor het delen van
een bijzonder jaar! Maar voor
nu… .

Prettige vakantie!
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