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Belangrijke mededelingen:
•
•
•

Maandag 8 februari is de school weer open voor alle kinderen. We zijn blij dat we
de kinderen weer op school kunnen ontvangen.
Oudergesprekken verschoven naar de week van 6 april.
De studiedag van 6 april gaat niet door! De kinderen hebben gewoon school!

Regels voor het naar school / opvang gaan:
Alle kinderen worden op school verwacht!
Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
Ouders mogen niet in de school, op afstand van elkaar op het plein!
Heeft u een chromebook geleend, op maandag inleveren.
Gym gaat gewoon door welliswaar alleen in de eigen groep. Zorg voor makkelijke kleding!
Brengen van kinderen voor de opvang tussen 7 en 8.15 uur of na 8.45 uur.
Kinderen van de opvang en groep 1 tot en met 5 komen via de hoofdingang binnen.
Kinderen van groep 6 tot en met 8 via de ingang bij het fietsenrek.
Er is geen naschoolse opvang met uitzondering van kinderen van ouders in cruciale beroepen.
Bij de buitendeur desinfecteren alle kinderen de handen. Is er een reden dat dit niet kan of mag
dan graag een mailtje. In dat geval worden de handen bij de kraan gewassen.
Bij verkoudsheidsklachten volgen we de beslisboom van het RIVM. Wij vragen u echter om bij
twijfel uw kind thuis te houden om besmetting van de leerkrachten te voorkomen. Wanneer zij
verkouden worden moeten ze getest en is de klas thuis.
Kinderen die altijd gebruik maken van de overblijf zijn ook nu weer welkom op school.

Kinderen van groep 7 en 8 worden geadviseerd om een mondkapje te dragen tijdens het lopen
in de gang.
Bij besmetting in de klas wordt u als ouders geinformeerd en gaan de kinderen naar huis. Zo
mogelijk hebben zij werk mee voor de komende dagen of kunt u dit afhalen. Na 5 dagen kunt u
uw kind laten testen. Wilt u dit niet dan is het kind 10 dagen thuis.

Welke maatregelen hebben we in school getroffen?
Desinfecteren van de handen bij komst op school, voor het eten en drinken, bij vertrek uit
school en bij toiletgebruik.
Iedere groep heeft eigen toiletgroep.
Extra schoonmaakronde van met name tafeltjes, deurkrukken, etc.
Groepen zijn verdeeld in kleinere groepjes of kinderen zitten apart. Geen groepsdoorbroken
werk, gescheiden gymtijden.

Citotoetsen:
De Citotoetsen die normaal gesproken in de tweede helft van januari worden afgenomen worden
verzet naar de tweede helft van maart. Dit om de kinderen de tijd te gunnen om weer te wennen
aan het werken op school. De uitslagen zijn dan pas begin april bekend.
De Eindtoets gaat gewoon door. Dit jaar zal groep 8 voor het eerst deelnemen aan de IEP toets.
Deze wordt afgenomen op dinsdag 20 en woensdag 21 april. De IEP toets is wat anders van opzet
en heeft maar twee afname dagen. De toets lijkt beter te passen bij onze leerlingen. Groep 8 krijgt
de kans te wennen aan de toets en de vraagstelling.

Oudergesprekken:
Oudergesprekken die in de kalender staan vanaf 15 februari worden verschoven. Door het
thuisonderwijs zijn de Cito toetsen verschoven naar de tweede helft van maart. Het lijkt dan ook
niet zinvol om de gesprekken te voeren vanaf 15 februari. De adviesgesprekken met ouders en
leerlingen van groep 8 zijn al gepland en gaan wel door.
Mocht u toch behoefte hebben aan een gesprek over uw kind dan kunt u contact opnemen met de
leerkracht. In principe vinden deze gesprekken plaats via Teams.

Wat gebeurt er in de school?
Het is maar goed dat jullie weer op school komen! De meesters en juffen hebben al plannen
gemaakt voor de komende periode. Dat mag je niet missen!

In groep 3 tot en met 8 zal gewerkt worden aan het het thema: De Gouden Eeuw.

Groep 1, 2 heeft als thema: Kunst.
Verder blijft het nog even geheim......

Nieuwe leerlingen:
Binnenkort starten er drie nieuwe kinderen op school. Welkom!
- Jeremiah Asanova, broer van Religion in groep 5
- Ryvaan Abdoelrahman, broer van Shanaya in groep 7
- Delilah Kwakkel, zij is nieuw in Abbenes. Delilah start in groep 2!
We hopen dat deze kinderen het goed naar hun zin krijgen!

