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Elke dag begint waarde(n)vol.
Binnen onze school staan we regelmatig stil bij thema’s rond de kernwaarden van het openbaar onderwijs
Samen zijn
Als je snel wilt lopen, moet je alleen lopen.
Als je ver wilt lopen, moet je samen lopen.
(Uit de inspiratiekalender openbaar onderwijs)

Een gezond 2021!
Een heel goed, gezond 2021 toegewenst waarin we samen weer mooie dingen kunnen doen.
Vooreerst nog een periode van thuiswerken en afwachten hoe het verder gaat. We richten ons op
deze eerste twee weken.
Het thuisprogramma is op gang gekomen. De leerkrachten hebben even hun neus laten zien door de
schoolspullen thuis te brengen en zo ook even alle kinderen kunnen zien en spreken. Er wordt vanaf
morgen gewerkt volgens de weektaak van 9.00 – 12.00 uur. Ook de kinderen in de noodopvang doen
dan de weektaak werkzaamheden.
Van 11.15 – 12.00 uur zijn de leerkrachten beschikbaar voor vragen van kinderen en extra uitleg.
Wanneer u als ouder de leerkracht nog wilt spreken dan kan dit tot 14.00 uur.
De verdeling voor de groepen is als volgt:
Groepen 1/2 juf Mariëlle
Groep 3
juf Marloes
Groepen 4/5 juf Tineke
Groep 6
juf Clarinde
Groepen 7/8 meester Joey
Op maandag, woensdag en vrijdag kunnen de kinderen inbellen voor een groepssamenzijn in Teams.
Dit wordt in de weektaken aangegeven.
We wensen jullie thuis veel succes met alles. Weet dat de leerkrachten beschikbaar zijn, ook voor
een luisterend oor. Samen deze lock down doorlopen, daar komen we het verst mee!
Uitstel toetsperiode, rapportage en oudergesprekken
De toetsperiode wordt verschoven. Wanneer de scholen weer open gaan, willen we eerst een week
aan de slag, alvorens de Iep toetsen af te nemen. Daarmee schuiven ook de rapportage en de
oudergesprekken op.

Noodopvang
Het protocol schrijft voor dat kinderen van ouders in cruciale beroepen, kinderen uit kwetsbare
gezinnen en kwetsbare kinderen in aanmerking komen voor noodopvang. Hoe een school hier
inhoudelijk invulling aan geeft, regelt de school met als uitgangspunt het protocol.
Enkele kinderen maken gebruik van de noodopvang. Dagelijks zijn er enkele kinderen met een
onderwijsassistente en stagiaire in school. Ook kinderen met persoonlijke begeleiders zijn aanwezig
in school. Dagelijks is daar één leerkracht bij aanwezig. De andere leerkrachten verzorgen vanuit huis
het digitaal onderwijs.
Extra lesondersteuning dyslectische leerlingen
Voor enkele kinderen is er met ouders afgesproken dat zij 3x per week extra lees- of
spellingsondersteuning krijgen op school of digitaal.
Website en Facebook
Graag ontvangen we van thuis beelden en berichten die we op de website of Facebook kunnen
plaatsen. U kunt dit naar de leerkracht van uw kind sturen.
Nieuwe leerlingen
Wanneer we weer gewoon naar school kunnen, beginnen Haye de Vries en Ezra Taylor in groep 1 bij
de juffen M&M. Veel plezier op je nieuwe school. Lekker spelen en werken!
Vakantieregelingen
De vakantieregelingen voor 2021/2022 en 2022/2023 staan op de website van de school.
Zwemmen:
Tot nader bericht zijn er geen zwemlessen.
Vooruitblik:
- do 7 januari mr vergadering
- n.a.v. de persconferentie op 12-01, berichten wij u 13-01 het vervolg van de wijze van
lesgeven.
Informatie rond coronavirus
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen:
www.rivm.nl/coronavirus
www.ggdfryslan.nl
Namens het team, Loes Dijk.

