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De jarigen van de komende weken:
Jinthe, Fenna

Agenda
NB: alle activiteiten worden met in achtneming van de coronamaatregelen georganiseerd en kunnen
indien nodig op het laatste moment worden afgezegd.
04-19 maart
Citotoetsen
15 maart-15 april
Verkeer schoolpleinspelen
18-25 maart
Advies gesprekken VO groep 8
30 maart
Digitaal theoretisch verkeersexamen groep 8

Corona
Gelukkig kwam de voorjaarsvakantie precies op tijd! Zo langzamerhand zijn alle leerlingen weer terug
uit quarantaine. Ook zijn een aantal leerlingen na een verkoudheidje en een negatieve test weer
helemaal klaar voor school. Fijn dat ouders zo meedenken en ook bij een waarschijnlijk gewone
verkoudheid hun kind laten testen en thuis houden. We hopen dat het mooie weer er snel aankomt.
Deze week hadden we al een klein voorproefje, dat smaakte naar meer!
Juf Wendy en haar man hebben in de vakantie zelf ook corona gekregen. Juf Wendy heeft het goed
te pakken en komt ook de volgende week nog niet op school.
Door de operatie van juf Jantina is er ook daar in de klas op maandag en dinsdag ondersteuning
nodig.
Voor de volgende week hebben we voor groep 3 en 5 de volgende
oplossing gevonden:
Groep 3: maandag juf Marloes en juf Jantina een paar uurtjes,
dinsdag óf juf Jantina ( afhankelijk van hoe het maandag ging) óf juf
Marrit.
Groep 5: maandag dinsdag en woensdag juf Miranda, donderdag juf Marloes en vrijdag juf Margriet.
Op deze manier, door de extra inzet van teamleden, hoeven er geen vreemde leerkrachten op school
te komen.

Goed nieuws
Naast alle vervelende berichten over corona hebben we ook nog iets moois te
vertellen.
Juf Jantina is deze week oma geworden van een gezonde kleinzoon Ivo. We
wensen haar en haar man heel veel geluk met deze kleine spruit!
Juf Miranda is zwanger van haar tweede kindje. In augustus wordt de baby
verwacht. Alles ziet er op dit moment voorspoedig uit. Daar zijn juf Miranda, haar
man en dochtertje Vajèn heel blij mee. We wensen hen een heel goede zwangerschap toe!

Paaseitjesactie
Via de OV bent u deze week geïnformeerd over de a.s.
paaseitjesactie. Nu het oud papier is weggevallen, probeert de OV
aan extra inkomsten te komen via verschillende acties. Twee jaar
geleden is er een sponsorloop geweest tijdens de Koningsspelen.
Daar dat dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is,
hebben ze een alternatief gezocht.
Vandaag krijgen alle leerlingen een envelop mee met daarin de uitleg
en een overzichtsvel waarop u kunt aangeven hoeveel zakjes
paaseitjes iemand wil bestellen. De kinderen hoeven absoluut niet
het hele dorp door, de actie onder de aandacht brengen in de eigen
familie is ook prima.
De OV rekent erop dat u zo creatief bent om zo coronaproof mogelijk mee te kunnen en willen doen
aan deze actie.

Aanvang school
We merken deze week dat sommige kinderen slecht op gang komen en niet
op tijd in de klas zitten. Om 8.20 uur zijn de deuren open en kan er al naar
binnen worden gelopen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind uiterlijk om 8.25
uur de school in kan lopen? We merken dat veel kinderen rustiger tijdens de
eerste les aan het werk zijn, als ze niet gehaast de school binnen zijn
gekomen. Daarnaast vinden wij het ook fijn om op tijd te beginnen. Zeker nu
we zoveel effectieve lestijd hebben verloren in de afgelopen weken, willen we
de lessen tijdens de weken die we wél op school zijn goed benutten.

Korfbaltraining Kangoeroeclub
Vandaag hebben de leerlingen van groep 1 en 2
een uitnodiging mee gekregen om eens deel te
nemen aan de training van de korfballertjes
voor deze leeftijd op woensdagmiddag van 1718 uur. U vindt de info ook nog in de bijlage bij
deze weekinfo.

Online Vragenuurtje
Afgelopen maandag was er de mogelijkheid om vragen te stellen, uitleg te krijgen over bijvoorbeeld
ons onderwijs en de maatregelen tijdens deze coronatijd, maar ook over van alles waar u graag meer
info over zou willen ontvangen. Samen met juf José ( onze IB-er) en twee leden van de Mr zaten we
er helemaal klaar voor. We hebben onderling met elkaar natuurlijk e.e.a. bespreken, maar andere
ouders hebben we niet gezien. We vatten het op als een goed teken: waarschijnlijk is onze
informatievoorziening op een goed genoeg niveau.

Huiswerk tijdens de afwezige dagen
Voor wat betreft het niet te hoeven missen van het schoolwerk: voor de eerder genoemde paar
dagen is het mogelijk om hetzelfde pakketje te ontvangen zoals we het al eerder dit jaar hebben
aangeven. In ieder pakketje zit: reken- en spellingswerk uit een werkboek + rekenboek, minimaal 30
minuten lezen en oefenwerk via de computer. Het kan zijn dat de eigen leerkracht nog iets anders
erbij meegeeft.
Via MOO ( ieder kind weet hoe ze hier moeten inloggen): Staal spelling en woordenschat,
Rekentuin, Taalzee, Words &Birds, Rekenmuurtje. De leerkrachten kunnen dan ook zien hoe lang en
hoe er gewerkt is met deze oefenprogramma’s. Dit is voor ons handig i.v.m. eventuele hiaten en het
opgeven van extra oefeningen bij moeilijke onderdelen, e.d.
Voor een paar dagen worden geen devices uitgeleend. Mocht een kind langer in quarantaine
moeten, dan wordt dit, indien nodig, wel gedaan. Het is gebleken dat steeds meer kinderen/ouders
thuis een device hebben waar MOO op werkt. Dat kan zelfs via de telefoon. Materiaal dat u op kunt
halen, wat dat is kan besproken worden met de leerkracht (werkboeken e.d.), liggen vanaf 11 uur
klaar. U kunt de werkboeken ophalen bij de leerkracht van uw kind. Wilt u dan bij de betreffende klas
even op het raam tikken? Het werk wordt u dan overhandigd zonder dat u de school in hoeft.

Vierjarigen
Heeft u een kind dat voor de zomervakantie nog vier jaar wordt of kent u nog iemand die voor de
zomervakantie vier jaar wordt, dan is het fijn als deze kinderen al opgegeven worden voor school.
Een intakegesprek is ook in deze tijd te organiseren, zodat u en uw kind alvast een beetje kennis kan
maken met onze school.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 11 maart 2021

