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De jarigen van de komende week:
Hektor

Agenda
NB: alle activiteiten worden met in achtneming van de coronamaatregelen georganiseerd en kunnen
indien nodig op het laatste moment worden afgezegd.
2-5 april
Goede Vrijdag en de Paasdagen: alle leerlingen vrij
13 april
Buitenlesdag
15 april
Studiemiddag alle leerlingen vanaf 12 uur vrij.
23 april
Koningsspelen light
27 april
Koningsdag : alle leerlingen vrij
1-16 mei
Meivakantie ( inclusief emelvaartsdag)
24 mei
Tweede Pinksterdag

Corona
Het was gelukkig een rustig week wat betreft coronatestuitslagen. De kinderen die in quarantaine
zaten kwamen na een negatieve test gelukkig allemaal weer op school. Kinderen die niet getest zijn
zullen a.s. maandag allemaal weer terug komen. Een paar gezinnen hebben nog flink corona in huis.
Ook al mogen hun kinderen officieel naar school, deze ouders hebben er toch voor gekozen om hun,
uit voorzorg en ter bescherming van de ander, hun kinderen nog even thuis te houden. Fijn dat er zo
meegedacht wordt!
Inmiddels zijn er ook zelftesten op de markt. Van de GGD ontvingen we het volgende bericht:
“Corona zelftesten:
Er komen steeds meer mogelijkheden om te testen op aanwezigheid van het coronavirus. De
zelftesten zijn ondertussen te koop bij apotheken. Scholen, kinderopvang en ouders krijgen deze tot
hun beschikking.
Zelftesten vervangen niet het testen bij klachten in de GGD-teststraten. De zelftesten, dus een test die
je zelf uitvoert, zijn bedoeld als extra zekerheid. Deze test zijn iets minder nauwkeurig en daarom niet
in alle situaties geschikt. Zelftests zijn niet geschikt:
•
Als je klachten hebt;
•
Als je in contact bent geweest met een positief getest persoon
•
Als je bent teruggekeerd uit het buitenland.
In deze gevallen adviseren we toch een testafspraak bij de GGD.

Is het resultaat van je zelftest positief? Laat je dan hertesten bij de GGD, hiervoor maak je zelf een
afspraak. “
Voor wie meer wil weten, lees hier de informatiefolder over zelftesten voor scholen van de
Rijksoverheid.

We schrikken echter wel als we horen welke verhalen de kinderen na het (paas)weekend vertellen in
de kring. Al zou er maar de helft van waar zijn, er wordt veel bij elkaar gespeeld en op
(familie)bezoek gegaan. Heel gezellig allemaal, maar het heeft meer impact dan alleen de gezellige
uurtjes. Ongemerkt worden er dan veel gezinnen gemengd en is het een kleine stap naar een nieuwe
besmetting/uitbraak. We hopen dat u nog even de maatregelen strikt navolgt, zodat we na de
meivakantie misschien weer wat gewoner kunnen omgaan met elkaar.

Buitenlesdag
Volgende week staat in het teken van buitenlessen. A.s.
dinsdag is de landelijke buitenlesdag. Ook onze school doet
hieraan mee. Iedere groep zal dan minstens 1 les(-onderdeel)
buiten gaan uitvoeren. Wilt u er rekening mee houden dat de
leerlingen dan kleding aan hebben dat warm genoeg is?
Foto’s van de groepen zult u op het ouderportaal terug kunnen vinden.

Studiemiddag
A.s. donderdag 15 april hebben we een studiemiddag. Alle leerlingen zijn dan
om 12 uur vrij. Wilt u hen alleen voor de kleine pauze water en iets te eten
meegeven? De lunch kunnen zij thuis verorberen.

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. Op dinsdag 27 april is het Koningsdag.
Dan zijn alle leerlingen vrij, het is een verplichte vrije dag voor het onderwijs.

Ouderportaal
Denkt u aan de activering van het ouderportaal? Deze week is er naar ouders dit portaal nog niet
hadden geactiveerd opnieuw een activatiemail gestuurd. 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.

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.

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 15 april 2021

