Infoblad 12 februari 2021

Beste ouders en/of verzorgers,
De eerste week is al achter de rug. Een week
om weer met elkaar op te trekken.
Groepsvorming stond centraal!
Hopelijk hebben we in de vakantie lekker
weer zodat we in ieder geval de buitenlucht
in kunnen. Zonder de hele dag achter de
laptop of het chromebook.
We wensen jullie een hele fijne vakantie toe.
Personeel
Juf Henriëtte is de komende tijd af en toe op school. Haar zwangerschaps- en
ouderschapsverlof zit erop. Ze verheugt zich erop om weer voor de klas te staan. Per 17
maart zal juf Henriëtte de groep overnemen van juf Kitty. Op de woensdag groep 3/4 en
op donderdag en vrijdag groep 5. Juf Kitty… Fijn dat je de vervanging voor je rekening
hebt willen nemen.
Rapportgesprekken
Na de voorjaarsvakantie starten de rapportgesprekken. Hiervoor heeft u via parro een
uitnodiging ontvangen. Deze rapporten zullen in het teken staan van het bespreken van
de ontwikkeling tot aan december op school en nadien in de thuissituatie. Hoe is één en
ander verlopen, wat is wel gelukt en wat niet.
In maart zullen de IEP toetsen worden afgenomen. Deze uitslagen gaan we gebruiken
om te kijken waar de hiaten liggen (of niet) die in de afgelopen periode zijn ontstaan.
We maken hierop een plan om toe te werken naar de toetsen in juni. Wat beheersen de
kinderen al voldoende en kunnen we iets minder van aanbieden en waar moeten we
extra leerstof of herhalingsleerstof bij inzetten.
De toetsen in juni gebruiken we wel om de ontwikkeling van de leerling met u te
bespreken. De rapportgesprekken in juni/juli waren altijd op aanvraag van de leerkracht
of van u als ouder maar dit jaar zullen we alle ouders uitnodigen voor een
rapportgesprek aan het einde van het schooljaar. Dan gaan we in op de resultaten van
de IEP toetsen.
Hoofdluis
Ook de moeders van de hoofdluiscontrole mogen de school niet in.

We willen u vragen om zelf de kinderen te controleren. Mocht er hoofdluis worden
aangetroffen dan horen we dat graag.
Q school
Iedere 2 jaar meten we de tevredenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten. Dit jaar
wordt deze in maart afgenomen. Op 8 maart ontvangt u de enquête met de vraag om
deze in te vullen. Met de uitkomsten gaan we aan de slag om de school verder te
ontwikkelen.
Doorschuiven leerlingen aanvangsgroep
Ook dit jaar groeit onze aanvangsgroep door naar boven de 30 leerlingen. Een mooi
gegeven dat veel ouders voor onze school kiezen. Maar voor nieuwe leerlingen die naar
school komen is de groep te groot.
In de formatie is ruimte gehouden om leerlingen na januari door te schuiven naar de
andere kleutergroepen. Nu dwingt de coronaperiode ons om hier een ander tijdspad in te
kiezen. Zodra de groepen weer gemixt mogen worden zullen een aantal leerlingen van
de aanvangsgroep gaan wennen in groep 1/2 B.
We kijken bij het doorschuiven niet alleen naar leeftijd van de kinderen maar vooral naar
cognitieve en sociaal emotionele capaciteiten en de onderwijsbehoeften. Tijdens de
wenmomenten kijken we of het de leerling ook daadwerkelijk lukt voordat we de
definitieve beslissing maken.
In het rapportgesprek zal juf Marissa met u bespreken of uw zoon/dochter in aanmerking
komt om door te schuiven.
Lestijden
We hebben gemerkt dat er onduidelijkheid is over de aanvangstijden van de
verschillende groepen. We proberen het duidelijker uit te leggen.
De groepen van juf Wilma (Elly), juf Ellen (Elly), juf Petra/Jantine, juf Jantine v D/Manon
en juf Romy starten om 08.30 uur met de les. Dat betekent dat de kinderen om 08.25
uur uiterlijk op school zijn zodat de jassen en tassen opgeborgen zijn en de handen
gesprayd/gewassen.
De groepen van juf Marissa, juf Chantal/Marieke, juf Mariska/Kitty, juf Kirsten/Kitty em
juf Jenneke/Marcella zijn uiterlijk 08.40 uur op school en de les start om 08.45 uur.
Heeft u een zoon en/of dochter die op verschillende tijden start dan komt u de kinderen
voor 08.25 uur brengen en haalt u ze om 14.15 uur op.
De spreiding van de aanvangstijden heeft 2 redenen. Als school zijn we verantwoordelijk
voor het spreiden van de ouders tijdens het brengen en halen. En de groepen hangen in
de gang hun jas op als er maar 1 klas aan die kant van de gang aanwezig is. Ook daar
hebben we een spreiding gecreëerd.

Mocht er nog onduidelijkheid zijn mail of bel even met de leerkracht of mij.
Corona afspraken
●

De ouders mogen niet op het plein of in de school komen (muv zorggesprekken
na schooltijd).

●

De pauzes zijn met een paar groepen gescheiden.

●

Traktaties mogen niet zelf gemaakt zijn. Zo te koop zijn in de supermarkt.

●

De algemene coronaregels zoals niezen in de elleboog, handen stukwassen, etc.

●

Wanneer iemand in het huishouden koorts heeft blijft het hele gezin thuis totdat
de koorts 24 uur over is. Ook als iemand uit het huishouden getest moet worden.
Dan blijft de leerling thuis totdat de uitslag binnen is en negatief.

●

Ook kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen getest worden bij klachten die
passen bij corona. Verkoudheid, veel hoesten, koorts en/of benauwdheid. En na
contact met iemand met corona. Er zijn ouders die er voor kiezen om hun
zoon/dochter niet te laten testen. Deze keuze respecteren we, dan gaat de
leerling 10 dagen in quarantaine. Indien mogelijk wordt na 2 dagen de online
lessen georganiseerd.

●

Als een leerling in de groep positief getest wordt dan blijft de gehele groep 5
dagen thuis. (inclusief de leerkracht en onderwijsassistent)
Broertjes en zusjes van de positief geteste leerling blijven ook thuis. Broertjes en
zusjes van de overige leerlingen komen naar school.
Er wordt dan weer online les gegeven. (Uiterlijk na 2 dagen)
Bij terugkeer naar school, na de 5 dagen quarantaine, dient er een negatieve
testuitslag naar school gemaild te worden. (e.schulte@alberoscholen.nl) Als
ouders ervoor kiezen om hun zoon of dochter niet te laten testen dan blijft de
betreffende leerling nog 5 dagen in quarantaine. Wel graag een berichtje zodat
we op de hoogte zijn.

●

De aanvangstijden van de diverse groepen wordt gesplitst. Dit om ook de ouders
te spreiden die komen halen en brengen. We merken dat het lastig is om de 1,5
meter afstand te behouden als iedereen tegelijk naar school komt. We vragen
dan ook om de leerlingen die zelfstandig naar school kunnen komen, niet te
brengen en halen zodat er voor de jongere leerlingen met hun ouder wel ruimte
is. Eventueel meefietsen tot aan de rijbaan. Bij het wachten buiten het hek wordt
het dragen van een mondkapje door ouders dringend geadviseerd door de
rijksoverheid.
Het schema van de lestijden ziet er als volgt uit. Alle klassen aan één kant van
het gebouw komen op dezelfde tijd zodat groepen niet door elkaar bij de
kapstokken staan.

08.30 uur - 14.00 uur Groep 1/2 A, 1/2 B, 6, 6/7, 8
08.45 uur - 14.15 uur Groep A, 3, 3/4, 5, 7/8
Uiteraard kunnen broertjes en zusjes meekomen met de groep die het eerste
naar school komt en wachten op school als broer of zus later uit is.
●

Gymlessen zijn voorlopig buiten. De gymzalen in het MFC blijven ook gesloten
door de gemeente.

●

De groepen blijven altijd gescheiden van elkaar. Leerlingen die instructies
meevolgen in andere groepen zullen dit online volgen. Zij blijven in de eigen
groep. (Cohortering)

●

Het buiten spelen in de pauzes is ook gescheiden.

●

We vertrouwen erop dat u doorgeeft wanneer uw zoon/dochter of iemand in uw
huishouden positief getest is of getest moet worden. En dan ook de thuisblijf
regels volgt.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
25 okt t/m 29 okt 2021
Kerstvakantie
27 dec t/m 7 januari 2021/2022
Voorjaarsvakantie
28 feb t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag
14 april 2022

2e Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
25 juli t/m 2 september 2022

Bijlagen
●
●

Sport en spelactiviteiten gemeente
Nieuwe beslisboom

Data
Hierbij belangrijke data: ( deze lijst wordt aangevuld )
21 april
23 april
10 t/m 12 mei
27 mei
10 juni
17 juni
21 juni
2 juli
5 juli
22 juli
23 juli

kinderen om 12 uur vrij ivm teambuilding
koningsspelen
schoolkamp groep 8
sportdag groep 3 t/m 8
schoolreis groep 3 t/m 8
schoolfotograaf
schoolreis kleutergroepen
studiedag (kinderen vrij)
facultatieve oudergesprekken
laatste schooldag (rapporten mee)
opruimdag (kinderen vrij)

Vakantierooster 2020-2021
Kerstvakantie
21 dec t/m 1 januari 2020/2021
Voorjaarsvakantie
15 t/m 19 februari 2021
Goede vrijdag
2 april 2021
2e Pasen
5 april 2021
Meivakantie
26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag
13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021

