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De jarigen van de komende week:
Femke, Zeb

Agenda
NB: alle activiteiten worden met in achtneming van de coronamaatregelen georganiseerd en kunnen
indien nodig op het laatste moment worden afgezegd.
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
Gelukkig krijgen we steeds meer leerlingen op school. Een aantal leerlingen zijn deze week ook weer
getest. Alle uitslagen zijn tot dusver negatief en de klachten blijken gewoon voort te komen uit
verkoudheid. Fijn dat ouders dan toch voor de zekerheid hun kind laten testen met een
kindvriendelijke test. Een paar kinderen zijn nog thuis in quarantaine omdat één van de ouders
positief is getest. We hopen dat we hen ook snel weer terug kunnen zien op school. Nog één weekje
school ( NB: dinsdag vrij i.v.m. Koningsdag) en dan hebben we twee weken vakantie. Na de
Hemelvaartsdagen hopen we alle leerlingen weer op school te kunnen begroeten!

Leerlingenraad
In de leerlingenraad praten we over wat beter kan aan onze school.
De kinderen die dit jaar in de leerlingenraad zitten zijn Nadine, Djura, Joep, Annemiek en Rienk.
De tweede keer dat wij samen zijn gekomen hebben het over de parkeerplaats
Gehad om borden te maken en bij de parkeerplaats neer te zetten en over Himmelwike om rond
school op te ruimen. Daarvoor moeten we grijpers te lenen bij de gemeente. Hiervoor gaan we een
brief naar de gemeente schrijven.
Djûra en Joep

Koningsspelen
Wat is er vandaag gezellig en sportief gespeeld met elkaar!
Iedereen kwam vrolijk gekleed en met prachtig gekleurde haren
op school. Groep 8 begeleidde de jongste leerlingen langs de
verschillende sport- en spelonderdelen. Via het springkussen op
het plein, atletiekonderdelen op het veld en een tweetal spellen
in de gymzaal kwam een groep weer terug op het plein voor een
afrondend spel. Op het ouderportaal kunt u van de groepen een
aantal foto’s tegemoet zien. Het was een vrolijke boel!

Vervanging juf Miranda
De zwangerschap van juf Miranda vordert gestaag en gelukkig ook voorspoedig! In verband met
corona gaan leerkrachten 8 weken eerder met zwangerschapsverlof dan gewoonlijk. Deze acht
weken worden dan niet voor de groep ingevuld, maar wel op school. Hierin worden werkzaamheden
gedaan waar vrijwel geen leerlingen bij betrokken zijn, dit om het gevaar van besmetting zoveel
mogelijk uit de weg te gaan. Juf Miranda is dan elders op school aan het werk met allerlei
ondersteunende zaken.
Voor de vervanging kunnen we juf Marloes inzetten. Samen met juf Wendy zal zij de groep gaan
draaien. Juf Marloes werkt op dinsdag in groep 6-7, wat betekent dat de werkdagen van de juffen in
groep 5 iets zullen veranderen. Op maandag, woensdag en donderdag is juf Marloes er, op dinsdag
en vrijdag juf Wendy.
De dagen die juf Marloes tot nu toe invulde met extra ondersteuning zal worden opgevuld door een
vervangende onderwijsassistente. De gesprekken hierover lopen nog.

Eindtoets
Groep 8 heeft afgelopen woensdag de eindtoets gemaakt. Wij werken met Route 8, een adaptieve
digitale toets. De leerlingen hebben er goed en serieus aan gewerkt. We verwachten na de
meivakantie de uitslag van deze toets. In veel gevallen komt de uitslag overeen met het advies dat de
ouders en de leerling al hebben ontvangen. Mocht de uitslag van de eindtoets erg afwijken naar
boven, dan gaan we opnieuw met ouders in gesprek, zodat er een best passende plek voor de
leerling wordt vastgesteld.

Rommel in de trommel
A.s. donderdag is de laatste donderdag voor de vakantie. Sommige kinderen vinden het fijn om af en
toe iets extra’s in hun lunchtrommel mee te krijgen. Daarvoor hebben we de “Rommel-in-detrommel”-dag ingesteld. Op iedere donderdag voor een vakantie mogen de leerlingen iets extra’s
meenemen. Het is niet de bedoeling dat hun hele lunch bestaat uit “rommel”. Dus niet een trommel
vol chips of donuts. Het is de bedoeling dat het nog wel op een lunch lijkt. Denkt u eens aan een
opgerolde pannenkoek, een croissantje of i.d.

Twee koelkasten: wie???
Door de coronamaatregelen mogen de koelkasten op school niet gebruikt worden voor de
lunchtrommels van de leerlingen. Hierdoor staan er nu twee ongebruikt in school; een tafelmodel
koelkast (tegenover het IB kantoor) en een hoger model ( kleutergang). In beide koelkasten geen
vriesvakje. Heeft iemand interesse in één van deze twee of allebei? Dan kunt u even mailen naar
directie@obsdetjongeling.nl . Wie het eerste komt…..

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 29 april 2021

