Nieuwsbrief 25 schooljaar 2020/2021
18-02-2021

Info:
Hierbij een korte nieuwsbrief. Het is goed om te benoemen dat er enkele ouders gereageerd hebben
op onze protocollen en afspraken. Fijn dat u hiertoe het initiatief heeft genomen. Soms zijn we het
met elkaar eens en soms helemaal niet. Hoe prettig om daarover in gesprek te gaan!
We ervaren allemaal hoe moeilijk het op dit moment kan zijn om de juiste koers te varen en de juiste
keuzes te maken. Het welzijn van de kinderen staat voor ons natuurlijk voorop.

Na de voorjaarsvakantie:
Onze protocollen en afspraken houden we in ieder geval de eerste week na de voorjaarsvakantie aan.
We weten op dit moment nog niet wat er aan maatregelen zal worden veranderd. Hierover zal de
komende week meer duidelijk worden. We blijven u op de hoogte houden in onze nieuwsbrieven.

Info vanuit het ministerie:
Vanmiddag presenteerden demissionair ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven het Nationaal programma
onderwijs na Corona. Een investering van 5,8 miljard euro voor het primair en voortgezet onderwijs voor de
komende 2,5 jaar. Dit geeft de onderwijssector de kans om met extra geld, menskracht en in gezamenlijkheid met
partners te doen wat nodig is. Dat is: in kaart brengen wat de coronaperiode met onze leerlingen heeft gedaan en
met evidence-informed aanpakken het herstel inzetten, gericht op de lange termijn.

Dit is natuurlijk goed nieuws! We zijn erg blij met het voornemen dat er een dergelijk budget komt.
Wij zijn als school bezig om te inventariseren waar we extra tijd, geld en aandacht aan gaan besteden.
We hebben hierbij ook oog voor het sociaal emotionele vlak.

En verder…
o

o

o

Er zijn een aantal studiedagen gepland. Net nu we
weer opstarten na de lockdown. Voor deze dagen
zijn afspraken gemaakt (scholing rekenen) en/of is
de organisatie volledig rond (bijvoorbeeld voor de
PCBO studiedag). Deze data zijn daarom niet meer
te veranderen.
Graag wil ik nogmaals benoemen wij het erg fijn
vinden dat u bij ons komt met uw vragen over de
school en vragen over de gang van zaken. Wij
staan open voor gesprek!
Bij vragen over de leerling zelf of de groep is de
leerkracht de eerst aan te spreken persoon. Bij
school organisatorische zaken de directie.

Speel je mee?
In groep 5/6 hebben de kinderen hun eigen monopolyspel
gemaakt! Deze opdracht was onderdeel van Deep Level
Learning. Ze hebben geschetst, geknutseld en gebouwd en
zie het prachtige resultaat! Ik wil wel een woning kopen op
dit Klaverbladgroene legobord.

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweken:

Dag
Week 8

Datum
22/2 t/m 26/2

Activiteit
Voorjaarsvakantie

Activiteit

Maandag

01/3

Studiedag PCBO Leeuwarden

Kinderen zijn vrij
Directie aanwezig

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

02/3
03/3
04/3
05/3

Nieuwsbrief

Maandag

08/3

Studiedag Rekenen

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09/3
10/3
11/3
12/3

Nieuwsbrief

Kinderen zijn vrij
Directie aanwezig

