April 2020

Hierbij een ongewone Ouderinfo in een ongewone tijd. We benoemen in deze Ouderinfo wat
algemene zaken die voor de hele school gelden, de onderwijsinhoudelijke input voor de leerlingen
ligt (zoals u merkt) bij de leerkracht. We proberen het onderwijs met elkaar zo goed mogelijk af te
stemmen, maar er zijn uiteraard wel eens verschillen tussen de groepen. Weet dat we ernaar streven
om ieder kind, ook op afstand, te voorzien van het juiste onderwijs. Weet ook dat we proberen de
communicatie in evenwicht te houden, niet te veel, niet te weinig. We realiseren ons dat iedere
ouder hierin een andere maatstaf heeft, dus wellicht vindt u dat er te veel berichten komen, of
misschien juist dat u te weinig informatie krijgt. Mocht u hierover iets kwijt willen, dan kunt u bij ons
terecht, we zoeken samen naar een prettige en werkbare afstemming.
Hieronder treft u een aantal onderwerpen die voor iedereen van belang zijn.
Gebruik Zoom
Veel groepen hebben inmiddels een ‘klassengesprek’ gevoerd met behulp van de app Zoom. Dit werkt
hartstikke fijn en relatief eenvoudig. Er is echter één maar, Zoom is officieel (nog) niet AVG proof. We
hebben de afspraak in het team dat het alleen informeel ingezet wordt, dus voor een gezellig praatje
met de klas. Wanneer u niet wilt dat u kind meedoet, geen punt. We gaan ervan uit dat de kinderen die
‘meepraten’ een akkoord hiervoor hebben.
Teams
Inmiddels is het ook gelukt om groep 3 t/m 8 te koppelen aan Microsoft Teams. Een programma dat
sowieso al ingezet zou gaan worden en dat nu een super uitkomst is in het onderwijs op afstand. We
hopen dat het iedereen lukt om hiermee te werken, zo niet, dan is het belangrijk contact op te nemen
met de leerkracht (groepen 3-4 krijgen mogelijk apart nog info).
Vakantieplanning schooljaar 2020-2021
We krijgen vragen over de vakantieplanning voor komend schooljaar. Normaal gesproken ontvangt u
deze planning volledig met extra lesvrije dagen kort na de meivakantie. Dit is nog niet haalbaar om nu
al compleet te hebben, maar we begrijpen dat het nu fijn is om te weten hoe de reguliere vakanties
gepland zijn, bij deze de planning:
•
•
•
•
•

Herfstvakantie: 19 oktober – 23 oktober
Kerstvakantie: 21 december – 1 januari
Voorjaarsvakantie: 15 februari – 19 februari
Meivakantie: 26 april – 7 mei
Zomervakantie: 26 juli – 3 september

Pasen
Deze week zouden we onze Paasviering op school hebben met onder
andere onze jaarlijkse traditie, het tjietsen. Dit kan helaas dit jaar niet door
gaan, maar we hebben wel een heel leuk ander idee! De ideeën zij geheel
vrijblijvend en bestaan uit de onderstaande opties:
- Een verhaal. Iedere dag staat er een mooi verhaal klaar op https://start.verus.nl/. Soms hoort
er een vraag bij waar samen over nagedacht kan worden.
- Op witte donderdag, 9 april, is er een online paasviering om 09:30 uur. Ook op
http://start.verus.nl/. Het kan live of later bekeken worden.

-

Er kan een veilige paasei speurtocht gehouden worden door de wijk tijdens het Paasweekend.
Let op, voel je niet verplicht, het is alleen een idee. Kleur of versier een paasei om op het raam
te plakken. Ieder gezinslid schrijft vervolgens de eerste letter van de voornaam op het ei. Plak
vervolgens de versierde eieren duidelijk zichtbaar op een raam aan de straatkant. Print
onderstaande afbeelding en ga de wijk in om paaseieren te zoeken. De kinderen kunnen de
letters (of de kleuren) die ze onderweg tegenkomen afstrepen. Eenmaal thuis kunnen ze van de
gevonden letters woordjes proberen te maken.

Wij wensen jullie ondanks deze gekke tijd heel veel paasplezier!

Hieronder alle belangrijke data op een rijtje:
24 april
Start meivakantie

