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Info:
Toch een korte nieuwsbrief. Ook iets eerder dan gepland, maar hiermee kunnen we iedereen tegelijk
op de hoogte brengen en eventuele informatie geven. Er komen momenteel veel vragen binnen over
hoe we omgaan met de verlenging van de lockdown, de toetsen en andere zaken die ons bezig
houden.
We wachten natuurlijk op definitieve besluiten van het
kabinet, zodat we allerlei zaken verder kunnen inplannen.
Ondertussen is er veel overleg (PCBO Leeuwarden e.o.) en
krijgen we veel informatie en advies. Dit komt onder andere
via de PO-Raad, de onderwijsinspectie, overleg tussen PO en
VO en meer. Belangrijk onderwerpen van gesprek zijn o.a.
toetsen, eindtoetsen en verwijzingen naar het voortgezet
onderwijs. Binnen dit overleg is ook de term “kansrijk
adviseren” geboren. Dit houdt in dat de warme overdracht,
meer naar kinderen kijken dan naar toetsen, verplaatsen van
de eindtoets en met name de communicatie hierover, volop
besproken worden. Ik ga ervan uit dat er voor de leerlingen
van groep 8 een gezamenlijke informatiebrief vanuit het PO
en VO overleg zal komen.
Wij zullen u ook zeker verder op de hoogte houden wat er uit
deze overleggen komt en we zullen u blijven informeren over
de afname van de toetsen bij ons op school. Vooralsnog
wachten we de adviezen van de overheid af en hopen we dat de maatregelen effect zullen hebben.
Momenteel hebben we onze planning voor de derde keer aangepast en we blijven hoopvol dat het
deze keer slaagt om de plannen uit te voeren! Er is vanuit PCBO Leeuwarden e.o. op dit moment nog
geen nieuwe ouderbrief.
Ik wil nogmaals benadrukken dat ik collega’s wil complimenteren voor hun aanpak van het onderwijs
in deze tijd! De groepen worden gezamenlijk opgevangen bij plotselinge uitval, ze vallen voor elkaar
in bij het thuisonderwijs en ook bij de noodopvang is er onderling een groot draagvlak.
We blijven met z’n allen positief en hopen ondertussen op een snelle beëindiging van deze periode
thuisonderwijs.

Noodopvang:
De grens voor het aanmelden van kinderen voor de noodopvang is gezet op de voorgaande dag om
16:00 uur. Dit zullen we blijven hanteren, maar we verzoeken u dringend om uw kind(eren) tijdig aan
te melden. Wanneer wij zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn gebracht, kunnen wij accuraat reageren
en organiseren.
Veel ouders zijn heel actief om zelf alternatieven te vinden voor de opvang. Echt fijn om te zien dat
er allerlei trukendozen open gaan om oplossingen te vinden. Hartelijk dank daarvoor.

Schoolse zaken:
Ondertussen lopen diverse ontwikkelingen binnen de school gewoon door. Intakegesprekken,
oudergesprekken (HGPD), teamoverleg, schoolontwikkelingen en formatiegesprekken.
Wat we graag willen benoemen is dat we de afgelopen weken twee subsidieaanvragen hebben
gedaan. De ene is voor extra middelen voor opvang en ondersteuning tijdens en na de lockdown. Als
we extra middelen hebben kunnen we de kinderen ook nog weer extra hulp en ondersteuning
bieden. Dit kan breed ingezet worden.
De andere subsidie (Schoolkracht) is aangevraagd om extra te kunnen investeren voor Wetenschap
en Techniek. Dit is in combinatie met programmeren (ICT). Het doel is vooral de vakken onderling te
verbinden. Mochten deze subsidies ons toegekend worden, houden wij u uiteraard op de hoogte van
onze plannen.

Afwezig:
Deze week was juf Pieta afwezig. We hopen dat ze vanaf maandag weer kan starten. Ook juf Marike
is nog afwezig, maar zij is gedeeltelijk aan het re-integreren. Langzaam maar zeker zal zij ook weer
terugkeren . Ik wil juf Lisanna bedanken voor het opvangen van de kinderen van groep 7. Het is echt
wel een puzzel om zo maar in te vallen bij dit stuk thuisonderwijs.
Onze vakleerkracht programmeren, juf Jolanda, is langdurig afwezig geweest. We hebben binnenkort
overleg over hoe we dit weer op gaan pakken op het moment dat zij gaat re-integreren.

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum
18/1
19/1
20/1
21/1
22/1
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