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Beste ouders/verzorgers,
En weer zijn we een maand verder en zijn we inmiddels al eind januari. Iedere maand
opnieuw. als ik de nieuwsbrief schrijf. denk ik dat de situatie de volgende keer beter zal zijn,
maar steeds moet ik dan weer mijn verwachtingen aanpassen.
Ik kan er dan ook geen enkel peil op trekken hoelang we nog in de lockdown zitten en de
kinderen afstandsonderwijs krijgen.
Bij de groepen 6-7-8 heb ik via een enquête aan de ouders gevraagd hoe het thuis gaat, of
het allemaal nog wil lukken. Hieruit bleek dat het grote merendeel het nog prima voor
mekaar heeft en de moed erin houdt. Op een schaal van 5 wordt de situatie nu beoordeeld
met een 4 en dat is een hoog cijfer.
Toch geven ook enkele ouders aan dat het nog niet zo goed gaat en dat frustraties oplopen.
Dat kunnen we ons voorstellen en we proberen dan ook hulp te bieden waar dat kan. We
proberen ook alle tips die we krijgen mee te nemen.
We hebben in eerste instantie gekozen bij de enquête voor de ouders van groep 6-7-8
omdat we in die groepen alleen contact hebben met de kinderen en niet met de ouders. In
de andere groepen waren er al belafspraken.
Mocht er behoefte zijn aan contact met school, schroom niet en neem contact met de
leerkracht of mij op. Dat kan zijn over de hoeveelheid lesstof, de werkhouding van uw kind,
of gewoon om even te vertellen hoe het gaat. Ook de kritiekpuntjes en tips ontvangen we
graag.
Zorg goed voor elkaar!!!!
Aanpassen kalender
Door het jaar heen staan er studiedagen gepland voor het team waarop de kinderen dan vrij
zijn. Omdat de kinderen al veel thuis zijn geweest komt soms de vraag of we, als de scholen
weer open zijn, deze studiedagen kunnen laten vervallen. Dit is helaas niet altijd mogelijk
vanwege verplichtingen die we zijn aangegaan met externen, maar ook omdat die
momenten ook echt belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onszelf en de school.
Twee van deze dagen hebben we alvast uit de kalender gehaald. Donderdag 1 juli en vrijdag
2 juli worden gewone schooldagen. Wilt u die aub in de kalender aanpassen? In de social
schools kalender heb ik dat al gedaan!
Rapport
In de kalender staat dat 11 februari het eerste rapport meegaat. We hebben ervoor gekozen
om dat gewoon mee te geven op basis van de informatie die we hebben. Uiteraard kan niet
alles even goed beoordeeld worden, maar we vinden het belangrijk om u goed te blijven
informeren. U krijgt nog bericht over het uitdelen van het rapport en de gesprekken.

Komende activiteiten
Maandag 1 februari
Maandag 8 februari
Dinsdag 9 februari
Donderdag 11 februari
Vrijdag 12 februari
Maandag 15/2 tot vrijdag 19/2
Maandag 15 februari
Donderdag 25 februari

MR-vergadering (online)
juf Ilse jarig
Scholen open??????????????
1e rapport
Carnaval op school, of buiten school?? U hoort het nog!
Carnavalsvakantie
juf Anneke jarig
juf Sylvia jarig

Tot zover deze 6e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Ik wens jullie allemaal weer goede, gezonde, prettige, rustige en coronavrije dagen.
Zorg goed voor elkaar!!!
Volgende nieuwsbrief: 26 februari
Met vriendelijke groeten,
Kees Willemse, directeur

