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Agenda kerst - voorjaar 2022

Stand van zaken NPO

25 dec. t/m 9 jan
17 jan t/m 4 feb
24 januari
28 januari
14 feb. t/m 18 feb.
19 feb. t/m 27 feb.

De afgelopen periode zijn de leerkrachten flink bezig geweest
om de materialen voor de kinderen te bestellen die we dankzij
het Nationaal Programma Onderwijs (gevolgen
afstandsonderwijs corona) voor de kinderen kunnen
aanschaffen. Het budget voor het ontwikkelingsmateriaal van
groep 1/2 is uitgegeven aan onder andere een nieuwe Haagse
Set. Dit draagt bij aan bouwen en ontwikkeling van de
ruimtelijke oriëntatie. Ook zijn diverse speel- en
ontwikkelingsmaterialen aangeschaft.

Kerstvakantie
CITO M-afname
Teammiddag (kinderen vrij vanaf 12.00)
Afval opruimen kinderen
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie

Woord van de directeur
Wel dicht… niet dicht… toch wel dicht. Dat is het gevoel dat de
afgelopen periode op school overheerste. Deze bijzondere
tijd vraagt om veel flexibiliteit van ons allemaal, maar bovenal
van de kinderen. Vooral wanneer je net in quarantaine hebt
gezeten en bijna weer naar school mag is het wel heel sneu
als je school dan toch dicht moet... Zo zijn er inmiddels 119
verhalen bij ons op school. De een natuurlijk meer dan de
ander.
De afgelopen periode heb ik u bij besmettingen in de school
geïnformeerd en ook na de kerstvakantie zal ik dat blijven
doen. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn!
Gelukkig hebben we de periode voor deze schoolsluiting op
een voor de kinderen zo normaal mogelijke manier kunnen
afsluiten. Zeven kerstmaaltijden, 119 kerststukjes en 119
kersttruien verder was het dan tijd voor de vakantie. Een
welverdiende vakantie voor de kinderen (voor u als
ouders/verzorgers natuurlijk wel -weer- even schakelen
met de kids thuis..). Via deze weg wil ik ook mijn waardering
uitspreken voor de wijze waarop u thuis toch weer snel
omschakelt. Ik besef dat dit niet altijd even makkelijk is.
Een tijdje geleden vroeg ik via Social Schools welke handige
ouder ons kon helpen met het opknappen van de koelkast. De
vader van Elske en Hylke, Ilja, uit Jonkerslân heeft ons
geholpen met dit project en wij zijn hem zeer dankbaar!
Na de kerstvakantie is de tijd nog erg onzeker. We wachten af
wat er op ons af gaat komen en rekenen op uw begrip voor
deze onzekere periode. Mocht u ideeën hebben of punten van
aandacht, sta ik u graag te woord!

In groep 3 en groep 4 zijn de leerkrachten bezig geweest
met het aanschaffen van leesmateriaal voor beide groepen.
Een flinke impuls op het gebied van leesboeken zal het lezen
en het leesplezier van deze kinderen zeker bevorderen.
Groep 5 t/m 8 is gestart met de nieuwe methode Blits. Deze
methode richt zich op teksten, kaarten, tabellen en
grafieken, internet en leren studeren. We bekijken op dit
moment of de digitale omgeving een toevoeging is voor het
gebruik van deze methode.
En.. zoals u in het smoelenblad heeft kunnen zien is juf
Marjolein bij ons op school begonnen. Zij kon dankzij de
gelden van het NPO benoemde worden en biedt
ondersteuning bij verschillende klassen en werkzaamheden
bij ons op school.

Planning na de kerstvakantie
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 informeren.
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 mogelijke sluiting van
de basisscholen na de kerstvakantie.

Kerstvakantie
Hoe de periode na de vakantie er uit gaat zien is niet te
zeggen.. helaas. We hopen op het beste! Reden genoeg om de
komende tijd extra te genieten van hetgeen dat echt
belangrijk is, het gezin thuis!
Namens het hele team van de Wjukslach.. fijne dagen!
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