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De jarigen van de komende week:
Lynn

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
Buitenles
15 april
Studiemiddag alle leerlingen vanaf 12 uur vrij.
23 april
Koningsspelen light of sportdag
27 april
Koningsdag : alle leerlingen vrij
1-16 mei
Meivakantie
24 mei
Tweede Pinksterdag

Corona
Het is een bijzondere week geweest! Was er maandagochtend nog maar één leerling bekend die een
positieve testuitslag had, in de loop van maandag en dinsdag werden dat er uiteindelijk vijf! Gelukkig
was bijna iedereen uit groep 1 al thuis in quarantaine. Dat deze besmettingen in enkele gezinnen ook
consequenties zou hebben, was haast niet uit te sluiten. Helaas is dit ook het geval. Uit andere
groepen zijn ook aan aantal zusjes en broertjes thuis in quarantaine gegaan. Ook één van deze
leerlingen kreeg een positieve testuitslag, waardoor groep 4 ook nu thuis in quarantaine is. Gelukkig
mogen veel kinderen rond of tijdens de Paasdagen getest worden, dus we hopen dat ze snel weer op
school zullen zijn.
Een aantal ouders heeft mij gevraagd of de school ook beter helemaal kon sluiten. Daar is de GGD
heel duidelijk in. Dit is alleen in het uiterste geval toegestaan. Bij een schoolsluiting worden veel
ouders getroffen en moeten er te veel leerlingen/gezinnen in quarantaine die het eigenlijk niet
hoeven. Het enige dat echt goed werkt tegen de verspreiding is het houden aan de maatregelen:
handen wassen, niezen/hoesten in de elleboog, 1,5 m afstand houden, slechts 1 persoon per dag op
bezoek. Dit laatste punt wordt steeds moeilijker. Doen we dit echter niet, dan blijft het virus zich,
zeker de Britse variant, snel door de maatschappij heen verspreiden.
Als we de verhalen van de kinderen voor slechts de helft kunnen geloven, dan worden de
maatregelen lang niet altijd meer opgevolgd. Speelden de kinderen in de eerste lockdown met een
beperkt aantal vriendjes en vriendinnetjes, nu is dat veel losser geworden. Ook wordt er
gemakkelijker tussen gezinnen geswitched: even op elkaars kinderen passen, koffie drinken,

gezamenlijk vervoer. Op dit moment is het versoepelen van de maatregelen echt nog te vroeg. Het
virus treft niet alleen degene die besmet raakt, maar naast het hele gezin heeft dit ook veel impact
op anderen. Denk eens aan de gevolgen voor de gezinnen met een eigen bedrijf, ouders die al heel
lang thuis in een hoekje van de kamer/zolder moeten werken, mantelzorgers, opa’s en oma’s ,
families die je zo mist. Juist nu het mooie weer er aan komt en de Paasdagen voor de deur staan
verlangen we er extra naar.
Er wordt met smart gewacht op het vaccineren. Dat zal vast verlichting geven. Houdt de maatregelen
en de quarantaine nog even vol. Met elkaar kunnen we het virus onder de knie krijgen! Kop der veur!

Eieren zoeken
Vandaag hebben de leerlingen met hun eigen groep paaseitjes verstopt. De ene helft verstopte ze,
de andere helft zocht en omgekeerd. Het was een bezigheid die de kinderen van groot tot klein heel
erg hebben gewaardeerd.
De foto’s zullen binnenkort wel in het ouderportaal verschijnen.

Ouderportaal
We kunnen zien dat er steeds meer mensen gebruik gaan maken van het Ouderportaal. Fijn!
Als er berichten verstuurd worden ( nieuwsbrieven, fotoalbums, uitnodigingen voor
oudergesprekken), dan gebeurt dit vaak om 15 uur. Waarschijnlijk zal de gewoonte er even in
moeten slijpen om iedere dag het ouderportaal even te checken. Dat zal een kleine moeite zijn: de
telefoon heeft ieder immers vaak bij de hand? Een spoedbericht kan wel ieder moment bij u binnen
komen. We hebben gevraagd of hier nog een melding aan toegevoegd kan worden, zodat u op uw
telefoon ook kunt zien dat er een spoedbericht is verstuurd. Daar wordt nog aan gewerkt. Een
melding willen we niet toevoegen aan gewone berichten. Is er geen haast bij, dan maakt het immers
niet uit of u dit bericht snel zult lezen.

Sportdag 10 april
Op 10 april organiseren de buurtsportcoaches een sportdag in Oldeberkoop. In de bijlage vindt u
hierover meer informatie.

Spelweek Oosterwolde
Wij als spelweekleiding hebben een vette videoclip gemaakt! 😎 Omdat we spelweek hebben gemist
afgelopen jaar, omdat we de kinderen hebben gemist afgelopen jaar en omdat wij vurig hopen dat
spelweek dit jaar wél door kan gaan! 💕
Om het gemis en de pijn wat te verzachten dachten we "we gaan wat leuks doen". Dat hebben we
gedaan en het is nu af! 👍👍
Groetjes van ons allemaal!
De link naar de clip: https://youtu.be/zTMw3PXOqqs
www.vakantiespel.nl

Privacyformulier
Wilt u het privacyformulier invullen en aan uw kind meegeven? Het kan ingeleverd worden bij de
leerkracht van uw kind.

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 08 april 2021

