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De jarigen van de komende week:
Tom, Levi

Agenda
NB: alle activiteiten worden met in achtneming van de coronamaatregelen georganiseerd en kunnen
indien nodig op het laatste moment worden afgezegd.
30 maart
Digitaal theoretisch verkeersexamen groep 8
2-5 april
Goede Vrijdag en de Paasdagen: alle leerlingen vrij
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
Ook deze week hadden we te maken met allerlei perikelen m.b.t corona. Sinds de heropening zijn er
twee groepen naar huis gestuurd en verschillende leerlingen zijn meerdere dagen afwezig i.v.m.
quarantaine met de hele groep of doordat er thuis iemand in quarantaine is, iemand koorts heeft of
kinderen die zelf verkouden of grieperig zijn. Het is zoals het is. We doen allemaal ons best om het
onderwijs zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Gelukkig is juf Wendy vandaag weer begonnen.
Daar zijn we erg blij om! In groep 4 zijn gelukkig 16 leerlingen negatief getest. Zij konden dinsdag
allemaal weer naar school komen. De andere kinderen waren nog in quarantaine. Zij konden iedere
dag op vaste momenten inloggen in Classroom. In de klas staat dan een laptop gericht op het
digibord, zodat de uitleg van de kernvakken kon worden gevolgd.
Ouders die kinderen hebben in een groep die al in quarantaine moesten, zijn al bekend met de te
volgen stappen. Zij hebben via de mail hierover informatie ontvangen. Voor andere ouders zet ik het
nog even op een rijtje.
Mocht er een groep in quarantaine moeten, dan wordt dit aangegeven door de GGD. De GGD
bepaalt op welke dag de quarantaine ophoudt. Zij vragen dan tevens de namen en een
telefoonnummer van de betreffende leerlingen, zodat zij bron- en contactonderzoek kunnen
uitvoeren. Het ministerie van OCW stelt dat wij als school bepaalde informatie mogen geven over
personen om de GGD te ondersteunen bij het bron- en contactonderzoek, zoals roosters,
groepsvorming en presentie, met een beroep op een ‘gerechtvaardigd belang’. Deze
gegevensverstrekking moet wel noodzakelijk en proportioneel zijn.

De GGD kan dan contact met u opnemen om samen na te gaan in hoeverre uw kind behoort tot
nauw contact en welke gevolgen de positieve besmetting van een leerling voor uw kind kan hebben.
Mocht uit de informatie van school blijken dat uw kind niet tot de nauwe contacten behoort, dan
wordt er niet altijd contact met u opgenomen. De school geeft dan de afspraken aan u door die met
de GGD zijn gemaakt m.b.t. de quarantaine.
Het doorgeven van deze summiere gegevens is een dilemma voor de school: wel delen vanwege het
belang van gezondheid en veiligheid of niet delen vanwege de privacywetgeving. Het is een lastige
afweging. Er wordt landelijk gewerkt aan een oplossing. Tot die tijd overleggen we samen met de
GGD over een zorgvuldige samenwerking bij de uitvoering van het bron- en contactonderzoek.

Paaseitjesactie
Vandaag zijn de zakjes met
paaseitjes aan de leerlingen
meegegeven. Wat is er veel
verkocht! Geweldig! Hoeveel de
opbrengst precies is, hoort u
binnenkort. Het is in ieder geval
een bedrag met 4 cijfers voor de
komma!

Superhelden in groep 1 en 2
De afgelopen 3 weken hebben groep 1 en 2
gewerkt aan het thema Superhelden
a.d.h.v. het prentenboek ‘SuperFinn en zijn
cape’. SuperFinn denkt dat hij alles kan, als
hij zijn supercape maar om heeft. Zonder
cape is hij maar gewoon Finn. Als hij een
nieuwe fiets krijgt, kan hij daar prima op
fietsen, zolang hij zijn cape maar draagt.
Maar wat als de cape verdwenen is? Samen
met zijn supervriendin Mara komt hij
erachter dat zijn superkrachten niet in zijn
cape zitten, maar in hemzelf. Hier hebben
we met de kinderen veel over gepraat. Wat
kan je al en wat vind je nog moeilijk? Is het erg dat je iets niet kan? En hoe kun je iets leren? Een
thema vol met BLP (Building Learning Power) dat kinderen bewust maakt van hun eigen leerproces.
We hebben donderdag een fietsparcours op het plein gehad waarin alle kinderen mochten laten zien
dat ze goed konden steppen of (loop-) fietsen, met of zonder zijwieltjes. Iedereen was trots op wat
hij/zij kon laten zien. We hebben het thema vrijdag afgesloten met een superheldenfeestje waarin
alle kinderen verkleed naar school mochten komen als superheld.

Grote Rekendag
Komende woensdag zal helemaal in het teken staan van de Grote
Rekendag. Van groep 1 tot en met groep 8 zullen alle kinderen aan
het werk gaan met verschillende onderzoekende
rekenopdrachten. Het thema is “Op Reis”.

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.

Superhelden in groep 1 en 2
De afgelopen 3 weken hebben groep 1 en 2 gewerkt aan het thema Superhelden adhv het
prentenboek ‘SuperFinn en zijn cape’. SuperFinn denkt dat hij alles kan, als hij zijn supercape maar om
heeft. Zonder cape is hij maar gewoon Finn. Als hij een nieuwe fiets krijgt, kan hij daar prima op
fietsen, zolang hij zijn cape maar draagt. Maar wat als de cape verdwenen is? Samen met zijn
supervriendin Mara komt hij erachter dat zijn superkrachten niet in zijn cape zitten, maar in hemzelf.
Hier hebben we met de kinderen veel over gepraat. Wat kan je al en wat vind je nog moeilijk? Is het
erg dat je iets niet kan? En hoe kun je iets leren? Een thema vol met blp (building learning power) dat
kinderen bewust maakt van hun eigen leerproces. We hebben donderdag een fietsparcours op het
plein gehad waarin alle kinderen mochten laten zien dat ze goed konden steppen of (loop-) fietsen,
met of zonder zijwieltjes. Iedereen was trots op wat hij/zij kon laten zien. We hebben het thema
vrijdag afgesloten met een superheldenfeestje waarin alle kinderen verkleed naar school mochten
komen als superheld.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 25 maart 2021

