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Algemeen
De derde week van het thuisonderwijs zit er alweer op en we hebben nog zeker 2 weken te gaan.
Aan het aantal aanmelding voor de noodopvang is te merken dat mensen in de cruciale
beroepsgroepen de school steeds meer nodig hebben om de organisatie thuis in orde te krijgen. Ook
voor de werkende ouders thuis is het soms echt topsport om uw kind(eren) te begeleiden en
daarnaast ook nog het eigen werk te doen. Deze situatie kan soms voor wat spanningen zorgen.
Mocht dit bij u het geval zijn dan kunt u een kijkje nemen op de volgende site
https://www.nlvoorelkaar.nl/corona-informatie zij bieden allerlei mogelijkheden om uw verhaal kwijt
te kunnen. Laten we hopen dat we na 8 februari een definitieve streep kunnen zetten onder deze
thuiswerk periode.
We merken dat een aantal kinderen tussen 8:30 en 14:00 soms niet in de online les aanwezig is,
omdat ze iets anders te doen hebben. Dit is voor de leerkracht niet fijn. Ik vraag u dan ook zoveel
mogelijk rekening te houden met de schooltijden met het maken van afspraken. Kan uw kind een
keer niet aanwezig zijn, zou u dit dan aan de leerkracht kunnen doorgeven?
Groep 8
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven dat wij deze week met informatie zouden komen over de
toetsen. De brief was klaar, maar woensdagmiddag laat is er weer iets veranderd door het ministerie
van OCW. De scholen krijgen nu tot 15 maart de tijd om hun advies vast te stellen. Dit maakt dat wij
twee scenario’s moeten gaan uitwerken. Uiterlijk maandag ontvangt u via Parro deze uitgewerkte
scenario’s. Mijn excuses voor deze vertraging.
Groepen 1/ 2
De geplande rapport gesprekken voor de groep 2 leerlingen kunnen helaas niet in januari
plaatsvinden. Zodra de school weer open mag kunnen de juffen de observatielijsten afnemen.
Daarna zullen de gesprekken gevoerd worden.
Intussen op de Violier
Naast het verzorgen van onderwijs en noodopvang zitten wij uiteraard niet stil. Op diverse vlakken
wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de Violier.
• Het nieuwe schoolplein komt steeds dichterbij. Ik hoop u hier snel meer over te kunnen
vertellen.
• Een groep is aan het nadenken over een nieuwe zaakvakmethode zodat wij hier volgend
schooljaar (hopelijk) mee kunnen starten.
• Close reading wordt verder uitgewerkt.
• We hebben 10 februari een teamdag over onze visie op leren en wat zegt de wetenschap/
theorie hier eigenlijk over?
• Voor de hele school zijn nieuwe leesboeken binnengekomen.
• We hebben nieuwe loopschoonmatten gekregen, volgens de kinderen lijkt de hal nu op de
hal van een hotel "
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Studiedag; de kinderen zijn vrij

