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Info:
We willen graag starten met een bedankje! Steeds meer collega’s geven aan dat zij een lief mailtje,
bosje bloemen, wat lekkers bij de koffie of een ander ‘hart onder de riem’ krijgen van de ouders. Dit
doet ons goed. We proberen als team zo goed mogelijk onder de huidige omstandigheden door te
werken en er voor de kinderen te zijn. Het is fijn dat dit gezien en gewaardeerd wordt door u.
In deze nieuwsbrief wil ik vooral even aandacht schenken aan de noodopvang en de planning van
allerlei schoolse zaken. Hoop dat ik hiermee meer achtergrondinformatie en dus ook meer
duidelijkheid geef

Noodopvang:
Ik wil u graag nog enige informatie geven over de opvang. De groepen bij de noodopvang en de
opvang voor de zogenaamde kwetsbare kinderen zitten bij ons aardig vol. Afgelopen week hebben
we in totaal ongeveer 75 leerlingen opgevangen. Een gemiddelde van 15 leerlingen per dag. De
maandag en de dinsdag zijn topdagen met meer dan 20 leerlingen. Voor ons betekent dit dat er
zeker 2 mensen bij de opvang aanwezig moeten zijn en dit hebben we gelukkig kunnen organiseren!
Dit was mogelijk omdat:
o
o
o
o
o
o

Hedwig en Leonie extra uren komen.
De vakleerkrachten Sjorick en Andrea voor de opvang ingezet worden.
We een stagiaire OOP hebben in de persoon van Esther Hoitsma die ingezet wordt.
De cultuurcoach Berber Nicolai op de donderdag ondersteuning geeft.
We juf Marike nog enkele momenten in kunnen zetten.
Daarnaast zijn er elke dag twee leerkrachten aanwezig die de achterwacht verzorgen mocht
er specifieke ondersteuning nodig zijn.

Het meest lastige is dat er in de opvang leerlingen van groep 1 t/m 8 zitten. De begeleiding van de
jongste kinderen vraagt uiteraard een andere aanpak dan die van de oudste kinderen. Al met al een
hele puzzel, maar tot nog toe loopt dit naar ons idee goed. De opvang helpt en ondersteunt de
kinderen bij hun “thuiswerk” en heeft geen eigen programma. Natuurlijk zijn er de pauzes en wordt
er samen gegeten.
U begrijpt natuurlijk dat het voor ons heel fijn is als we de aanvragen vroegtijdig ontvangen. Een
aanvraag voor opvang kan (liefst zo vroeg mogelijk) per mail ingediend worden op het volgende
mailadres: klaverblad@pcboleeuwarden.nl
Zoals bekend bij jullie nodigen de leerkrachten daarnaast nog kinderen uit, waarvan we denken dat
het goed is om een dag op school te zijn. De reden hiervoor is divers; even contact met de leerkracht,
extra aandacht en begeleiding en andere ondersteuning.

Planning schoolse zaken
Het is nog geen gelopen koers of we op maandag 8 februari weer naar school kunnen. Voor ons
betekent het dat de jaarplanning nog flink kan veranderen. In eerste instantie hadden we al een
aanpassing gemaakt, omdat we eerst verwachtten per 18 januari weer te kunnen beginnen. Dit was

helaas niet het geval. We passen de planning opnieuw aan als we meer zekerheid hebben over de
startdatum van het basisonderwijs.
We maken in ieder geval de volgende aanpassingen:
o
o
o

o
o

De kinderen zouden op 5 februari de rapporten mee krijgen. Dit stellen we uit. De planning
was o.a. gebaseerd op de planning van de (CITO) toetsen.
De rapportgesprekken zouden daar op volgend plaats vinden in week 6 en 7. Deze worden
ook uitgesteld.
CITO toetsen hadden we al een keer opgeschoven in de planning. CITO adviseert dat de
kinderen minimaal twee weken weer naar school moeten (les moeten hebben) voordat er
getoetst wordt. Dit is een advies dat we samen met het team nog bespreken. Daarnaast is
het voor ons (en meerdere scholen) nog de vraag of we deze toetsen wel of niet door laten
gaan.
Eindtoets voor groep 8 (Route 8) moet nog gepland worden, maar zal plaats vinden tussen 15
april en 15 mei.
De ouders van groep 8 worden door de leerkrachten van deze groep op de hoogte gehouden
van alle ontwikkelingen m.b.t eindtoets, schooladvies e.d.

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

Datum
01/2
02/2
03/2
04/2
05/2

Activiteit

Activiteit

15.30 MR vergadering
Intervisie en IB netwerk
Nieuwsbrief

Bijlage:
KOM LANGS EN BEWEEEG MEE MET #WinterGames 2020!❄️
In de bijlage vinden jullie een flyer over de Wintergames van Zuiderburen. In de maand februari
organiseert bv SPORT in samenwerking met jongerenwerk Amaryllis en diverse sportaanbieders
verschillende sport- en spelactiviteiten voor de kinderen uit groep 3 t/m groep 8 op het speelveldje
vóór de Maximaschool. Zie bijgevoegde flyer!

