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Coronamaatregelen op school blijven streng
Het lijkt alsof we gewoon na een vakantie de school vanaf vandaag weer openen, maar niets
is minder waar. In de persconferentie van vorige week zijn geen versoepelingen
aangekondigd en de situatie rondom coronabesmettingen blijft zorgelijk.
Dit betekent dat ook op school de maatregelen gelijk blijven. Wij wijzen u daarom graag nog
een keer op onze brief in verband met de heropening op 8 februari jl. U vindt hem als bijlage
bij dit bericht.
We zullen samen alert moeten blijven om het virus minimale kansen te geven!

Hoe waren uw ervaringen met het thuisonderwijs?
Hoe heeft u het thuisonderwijs ervaren? Wij nodigen u uit om uw
tips & tops te mailen naar de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Wij hopen natuurlijk dat we niet meer dicht hoeven gaan, maar
kunnen het thuisonderwijs met uw feedback bij een evt. volgende
schoolsluiting wel verbeteren.

Schoolwapps 2.0 heet nu de Klasbord Ouderapp
Onze nieuwsberichten worden tegenwoordig verzonden via een nieuw
platform. Bij aanmelding heette deze ouderapp nog Schoolwapps 2.0,
inmiddels zijn een nieuwe naam en lay-out gepresenteerd: de Klasbord
Ouderapp.
De meeste ouders zijn reeds aangemeld. Mocht u nog niet aangemeld zijn of de toegang
verliezen dan kunt u altijd een nieuwe aanmeldcode aanvragen bij de directie.

Afname toetsen
Normaal gesproken worden in januari/februari de citotoetsen in groep 3 t/m 8 afgenomen.
Door de schoolsluiting is de toetsperiode verschoven naar maart.
Wij zijn benieuwd hoe het staat met de ontwikkeling van ieder kind,
zodat wij ons onderwijs daarop kunnen afstemmen. De komende
weken worden er daarom op diverse momenten in groep 3 t/m 8
toetsen afgenomen.
Bij gezondsklachten houdt u uw kind vanzelfsprekend thuis. De toets kan altijd later worden
ingehaald. Bij het plannen van een afspraak (bv. tandarts), stellen wij het op prijs wanneer u
de leerkracht vraagt of er op de betreffende dag geen toetsafname gepland staat.

Rapportgesprekken
Zoals u in de brief bij het rapport van uw kind heeft kunnen lezen, vinden de
oudergesprekken naar aanleiding van de rapporten in verband met de coronamaatregelen
telefonisch plaats. U wordt door de leerkracht gebeld in:
•

groep 1 en 2: week 9 of 10

•

groep 3 t/m 8: week 11 of 12 (u wordt later gebeld, zodat de leerkracht u in het
gesprek ook kan informeren over de uitslag van de citotoetsen)

Geen luizencontrole op school
In verband met de huidige coronamaatregelen hebben wij besloten
dat de kriebelmoeders op donderdag 4 maart a.s. geen
hoofdluiscontrole doen.
Wij vragen u dringend om zelf de haren van uw kinderen met
regelmaat te controleren op deze ongenode gasten. Meldt u de
hoofdluizen wel bij de leerkracht, zodat we ouders van klasgenoten
(anoniem) kunnen informeren?

Schoolfruit
Vanwege de lockdown is het EU-Schoolfruitprogramma
verlengd t/m de week van 31 mei (week 22). We
kunnen dus langer genieten van de gezonde
tussendoortjes. Jammie!

Bericht vanuit LOES
Graag brengt LOES een aantal webinars, een online lezing en
een online cursus onder jullie aandacht. Meer informatie vindt
u via onderstaande links op de website van LOES:

•

Webinar ‘Gezin in scheiding’ d.d. 3 maart: https://www.loes.nl/agenda/items-opdatum/gezin-in-scheiding-zorg-goed-voor-jezelf!.html

•

Cursus ‘Mindful Opvoeden online’, startdatum 10
maart: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/12859-2021-03-10.html

•

Webinar ‘Het puberbrein; een handleiding’ d.d. 17
maart: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/het-puberbrein:-eenhandleiding.html

•

Webinar ‘Zorgen, angst bij kinderen 6-12 jaar’ d.d. 24
maart: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/webinar:-zorgen,-angst-bijkinderen-6-12-jaar.html

•

Online lezing ’Pubers achter hun schermen’ d.d. 29
maart: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/12784-2021-03-29.html

