Nieuwsbrief 17. 13-1-2021
Data van belang

4 jan – 24 jan
14 januari
20 januari
25 januari – 12 februari
08-12 februari

:
:
:
:
:

thuisonderwijs
afspraken maken voor rapport- of adviesgesprekken groep 8
voorleesontbijt
rapportgesprekken groep 1 t/m 7
adviesgesprekken groep 8

Bereikbaarheid
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven, zijn wij op school bereikbaar tussen
8.00u en 17.00u. De leerkrachten zijn ook te bereiken voor thuisonderwijs, via de
mail, gedurende deze tijden.
Na 17.00u mag u gerust een mail sturen. Deze wordt echter niet meer beantwoord
op die dag. De volgende dag zal de leerkracht antwoord geven tenzij hij/zij bezig is
met thuisonderwijs. U krijgt dan antwoord in de loop van de dag.
School blijft gesloten

Gisteravond is er een persconferentie geweest waarin premier Mark Rutte
en minister Hugo de Jonge hebben aangegeven dat de Lock down met 3
weken wordt verlengd.
Voor het onderwijs betekent dit dat de scholen in principe dicht blijven tot
en met 5 februari. Dit is vanwege de druk op de zorg en de
onduidelijkheid over de “Britse variant”.
Er is meer onderzoek/informatie nodig om een beslissing te kunnen nemen
om de scholen eerder te openen. Voor het po (dus ook voor het SBO en SO)
zou het kunnen dat de deuren op 25 januari weer opengaan. Dit wordt
besloten in de komende week.
Thuiswerken
Omdat de scholen gesloten blijven betekent dit dat we doorgaan met het
online werken/thuiswerken. Sommige groepen hadden al materiaal
meegegeven voor 3 weken dus die kinderen kunnen nog doorwerken. Zij
gaan verder tot ergens volgende week.
Voor de andere groepen geldt dat u via Klasbord of Classdojo bericht
krijgt over het tijdstip van ophalen van de materialen voor de komende
week (zo nodig weken).
Noodopvang
De noodopvang is en blijft alleen voor die kinderen waarvan de ouders in
een cruciaal beroep werken en voor kwetsbare kinderen. Altijd in overleg
met de school of de hulpverlening. De noodopvang is dan alleen op die
dag/dagdelen dat het niet anders geregeld kan worden.

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Wij hebben besloten om de gesprekken te spreiden over 3 weken. Alle
gesprekken zullen online plaatsvinden. Als dit niet kan zal het telefonisch
zijn. De rapporten komen van te voren mee naar huis zodat u deze kunt
doornemen voor het gesprek.
Tijdens het gesprek zal de juf/meester uitleg geven over de bolletjes en de
grafiek op de OPP-trap (ontwikkelingsperspectief).
De leerkrachten zullen u via de mail informeren over de mogelijke
tijdstippen voor deze gesprekken.
TLV verlengen (toelaatbaarheidsverklaringen)
Als de kinderen bij ons op school zitten en hun TLV verloopt dan moeten wij
verlenging aanvragen. Als dit voor uw kind geldt zit er bij het rapport een
envelop met daarin een brief. Op deze brief staat de uitleg die hoort bij de
aanvraag voor verlenging. Wij vragen u de aanvraag te ondertekenen en
deze terug te sturen als u de uitleg over het rapport heeft gehad. Er is een
antwoordenvelop met adres en postzegel toegevoegd.
Adviesgesprekken groep 8
Deze gesprekken gaan plaatsvinden op school in de periode van 1 t/m 12
februari.
U krijgt vooraf een inhoudelijk deel van het groeidocument met een korte
uitleg. U kunt dit dus thuis al doornemen. Eventuele vragen schrijft u al op
en kunt u stellen tijdens het gesprek op school. Daarna krijgt u nog
aanvullende informatie over de OPP-trap en de Adit. Daarna wordt het
advies met u doorgenomen. Verdere informatie krijgt u komende week via
de leerkracht van uw zoon/dochter.
Heel vervelend dat het allemaal anders loopt dan we hadden voorzien.
Toch denk ik dat we alleen samen het virus onder de knie gaan krijgen.
Er is licht aan het eind van de tunnel maar we moeten nog even door.
We vragen veel van eenieder maar weten dat we er samen de schouders
onderzetten! Heel veel succes allemaal!!!!

