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De jarigen van de komende week:
Jordy, Hidde, Lize

Agenda
NB: alle activiteiten worden met in achtneming van de coronamaatregelen georganiseerd en kunnen
indien nodig op het laatste moment worden afgezegd.
23 april
Koningsspelen light
27 april
Koningsdag : alle leerlingen vrij
1-16 mei
Meivakantie ( inclusief Hemelvaartsdag)
20 mei
Dansles groep 5 en 6
24 mei
Tweede Pinksterdag
27 mei
Dansles groep 5 en 6
3 juni
Dansles groep 5 en 6
10 juni
Dansles groep 5 en 6

Corona
We dachten dat we alle kinderen weer op school hadden deze week, maar het is helaas net niet
helemaal gelukt. Gelukkig geen besmettingen van leerlingen zelf, maar wel afwezigheid omdat er in
de thuissituatie iemand getest moest worden. Bij het gebruik van een digiD van uw kind krijgt u vaak
dezelfde dag nog de uitslag van de test. Dus het kan handig zijn om ook voor uw kind een digiD aan
te vragen.
Er is wat onduidelijkheid over de zelftesten. Navraag bij de GGD gaf het volgende aan:
Vraag: Relatief veel klassen gaan 5/10 dagen naar huis/thuisquarantaine. Na 5 dagen mogen
kinderen met een negatieve testuitslag weer naar school mits ze geen klachten hebben. Mag de
gevalideerde zelftest ook aangewend worden om vast te stellen of kinderen negatief (of positief) zijn?
Het antwoord van de GGD: De zelftest, welke thuis afgenomen kan worden, kan niet worden
gebruikt als 5e dag test om uit thuisquarantaine te gaan. De zelftest is minder nauwkeurig. Dan is
een test bij de GGD nodig om uit de thuisquarantaine te kunnen, bij een negatieve uitslag. ➔
Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Buitenlesdag
Wat zijn er veel lessen buiten gegeven. Op het plein staan veel
antwoorden met stoepkrijt op de tegels geschreven. Het was heerlijk
om zo lekker te bewegen en te leren! Foto’s van de groepen vindt u op
het ouderportaal.

Verkeersveiligheid
Het is de week van de verkeersveiligheid. In één van de bijlagen bij deze
weekinfo vindt u hierover meer informatie. Doel is om zoveel mogelijk
kinderen lopend of fietsend naar school te laten gaan/te brengen. We
begrijpen dat dit echter af en toe niet mogelijk is. De kinderen worden dan
met de auto gebracht. De parkeerplaats is bij het ingaan en uitgaan van
de school bestemd voor “tuut en d’r uut”. Wilt u uw auto via de eerste
oprit de parkeerplaats op rijden en vervolgens zo ver mogelijk naar de
uitgang bij de bomen rijden? Zo kunnen er nog auto’s achteraan sluiten en
is het veiliger, ook voor de kinderen en ouders die hun kind lopend of op
de fiets brengen. Wilt u uw kind zelf naar het plein brengen, dan is
parkeren tussen de bomen richting MFA het allerbeste.

Koningsspelen
Ook dit jaar vinden de Koningsspelen weer plaats. Op 23 april zullen wij deze dag, coronaproof, in de
groepen met allerlei activiteiten gaan uitvoeren. Wat dat precies zal zijn, is nog een verrassing. Er is
dit jaar geen Koningsdagontbijt i.v.m. de coronamaatregelen. Het is qua schooltijden een normale
schooldag. Op dinsdag 27 april is het Koningsdag. Dan zijn alle leerlingen vrij, het is een verplichte
vrije dag voor het onderwijs.

Vierjarigen
Kent u een kind dat binnenkort vier jaar
wordt of heeft u zelf een peutertje thuis?
Dan bent u van harte welkom om eens
kennis te komen maken.
Een intakegesprek is ook in deze tijd te
organiseren, zodat u en uw kind alvast een
beetje kennis kunnen maken met onze
school.

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. Met de leerkracht van uw
kind kunt u de inlogtijden afspreken. Inloggen hoeft niet gedurende de hele dag. Dit zal veelal op
gezette tijden zijn, zodat uw kind de uitleg kan volgen die er in de klas gegeven wordt.
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.

Ouderportaal
Denkt u aan de activering van het ouderportaal? Na de meivakantie zullen er alleen nog maar
individuele berichten via de mail naar ouders worden verstuurd. We willen dan vrijwel alles via het
ouderportaal versturen. Heeft u nog niet ingelogd en werkt de activatiemail niet meer, dan graag
even een mailtje naar juf Margriet. U ontvangt dan z.s.m. een nieuwe activatiemail.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 22 april 2021

