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kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
studiemiddag, kinderen vrij om 12.35u
sportdagen zijn vervallen, kinderen gewoon school
kinderen vrij i.v.m. Pinksteren
gewone schoolweek
studiemiddag, kinderen vrij om 12.35u
schoolfotograaf

Chromebooks
Fijn dat ze weer op school zijn,
zodat we ze weer kunnen gebruiken
in de klassen. Nu is per ongeluk een
oplader verwisseld met een oplader
van vermoedelijk een laptop.
Op de foto staan beiden
aansluitingen afgebeeld. De oplader
voor de Chromebooks heeft
een platte usb C (de 1e op de foto).
Deze hebben we graag terug.
De ronde AC verbinding (2e op de
foto) hoort bij een laptop en is voor
ons niet te gebruiken maar voor u
waarschijnlijk een gemis.
Vragen omtrent Coronavirus
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft m.b.t. het Coronavirus. U kunt
daarvoor de website van de GGD speciaal gericht op scholen en
kinderopvang: https://www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus/scholen-enkinderopvang raadplegen.
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het regionale nummer van
de GGD West-Brabant voor ouders 088 - 368 68 58. Bereikbaar op werkdagen
tussen 8.00 en 17.00 uur.
Als u het RIVM wilt raadplegen dan kan dat op de volgende site voor
ouders: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
Tevredenheidsonderzoek
U zoon/dochter krijgt woensdag 20 mei vanuit school een A4 mee waarop een
aantal vragen staan gesteld vanuit Vensters PO waarmee wij de
oudertevredenheid willen onderzoeken. We doen dit ook bij de kinderen van
groep 6, 7 en 8 i.v.m. leerlingtevredenheid. Daarnaast krijgt ook het personeel
(leerkrachttevredenheid) een aantal vragen die zij beantwoorden om in beeld te
brengen hoe het onderwijs op onze school wordt ervaren. Deze enquête vindt
elke 2 jaar plaats. Vanwege Corona is dit wat later dan de bedoeling was. Toch
willen we u vragen deze nu alsnog in te vullen zodat we ook dit jaar een beeld
krijgen over onze school.
Wilt u deze uiterlijk 29 mei weer inleveren op school zodat wij het verder kunnen
gaan verwerken.

RT, logopedie en andere ondersteuning
Afgelopen week en deze week zijn we weer in aangepaste vorm gestart met RT.
Juf Kristel werkt met een scherm met individuele kinderen. Zij probeert de
kinderen minimaal 1x per week extra ondersteuning te bieden zoals voorheen.
Dit geldt ook voor juf Nancy voor logopedie. Zij werkt nu ook alleen met
individuele kinderen waardoor kinderen 1x aan bod kunnen komen.
Juf Kim is nog niet voldoende hersteld om weer te komen werken. Sinds 19 mei
is juf Anneke gestart met kinderen, die van juf Kim op woordenschat
ondersteuning krijgen. Zij werkt op de dinsdag en de donderdag met de
kinderen. Uw zoon/dochter heeft zijn schriftje bij zich zodat u kunt zien wat er
geoefend is op school en thuis herhaald moet worden. Herhalen is hierbij
namelijk het allerbelangrijkste.
Coronamaatregelen: wat betekent de versoepeling voor ons?
Gisteren hebben we geluisterd naar de maatregelen m.b.t. de versoepeling per 1
juni en mogelijk per 8 juni voor het basisonderwijs. In de komende week zullen
we de protocollen die gaan komen bekijken om te zien of er voor ons ook
aanpassingen gaan komen.
We houden jullie op de hoogte via de volgende nieuwsbrief.

