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Beste ouders,

Afgelopen weekend werd het in de media al breed uitgemeten dat de scholen langer gesloten
zouden blijven; een flinke tegenvaleer voor ons allemaal. Gisteren hebben we als school
daarover een officieel bericht gekregen, dat het kabinet heeft besloten de scholen in ieder
geval tot 8 februari gesloten te houden. Dat betekent dat het onderwijs op afstand en de
noodopvang door zullen gaan. Dat betekent ook een langere periode van intensief thuis aan
het werk met uw kind. We realiseren ons dat dit niet altijd gemakkelijk is. We zijn heel erg blij
met de foto’s, filmpjes en mooie resultaten van thuis die we van u ontvangen.
De school is inmiddels alweer bijna drie weken gesloten. Ik ben trots op hoe het
afstandsonderwijs verloopt. Ons team werkt keihard om dit zo goed mogelijk vorm te geven. U
als ouders bent hierin een zeer belangrijke schakel, en we zijn ons er steeds van bewust dat het
veel vraagt om de kinderen thuis te begeleiden bij het onderwijs. Dank voor uw tomeloze inzet
hiervoor de afgelopen weken.
Houd nog even vol! We hopen snel weer veilig de deuren te kunnen openen.
Met vriendelijke groet,
Fedor de Groot

Belangrijke data & afspraken
Woensdag 27 januari
Start Poëzieweek
t/m vrijdag 5 februari
Zaterdag 20 t/m zondag 28 februari
Voorjaarsvakantie

Geen studiedagen op 17, 18 en 19 februari!
Sinds het begin van het schooljaar staan er op 17, 18 en 19 februari studiedagen
gepland. Na overleg binnen het team en de MR is besloten dat deze studiedagen niet door
zullen gaan. Dit omdat wij de kinderen in deze tijd op alle mogelijke momenten zoveel mogelijk
onderwijs willen bieden. Dit betekent concreet dat de kinderen dus niet vrij zijn op die dagen.
Mocht de school dan nog gesloten zijn, zal er voor die dagen afstandsonderwijs en noodopvang
worden verzorgd. Wanneer u hierdoor in de problemen komt met eventueel geplande
vakantieboekingen kunt u dit melden bij de leerkracht. Wij zullen hier coulant mee omgaan.

Afstandsonderwijs en leerplicht
Deze week zijn wij geïnformeerd dat de leerplichtambtenaar strikter gaat handhaven met
betrekking tot schoolverzuim tijdens deze lockdown. In tegenstelling tot de vorige keer is het
nu wél een overtreding van de leerplichtwet als een leerling niet deelneemt aan het geboden
afstandsonderwijs inclusief de online contactmomenten.
Leerplicht en school hanteren de volgende werkwijze:
- de leerling moet het aangeboden onderwijs volgen. Gebeurt dit niet
en is het voor de leerkracht niet duidelijk waarom uw kind afwezig is,
dan is het (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim;
- de school voert in dat geval de normale procedure uit; contact zoeken
met ouder(s);
- bij geen contact of blijvend verzuim meldt de school de leerling
ongeoorloofd absent;
- vanuit leerplicht wordt vervolgens contact gezocht met ouder(s) en,
zo nodig, een deurbezoek afgelegd.
De leerplichtambtenaar die aan onze school is verbonden neemt één dezer dagen contact met
de school op over de stand van zaken. We willen u er met dit bericht graag op wijzen dat het,
mede hierom, belangrijk is dat uw kind aangesloten blijft bij het geboden onderwijsprogramma
en de online contactmomenten van de school.

Rekenmethode Ik wil rekenen
Door Tjalde Elema
Na 10 jaar werken met de rekenmethode Rekenrijk, is de school toe aan een nieuwe methode.
Als school kiezen we voor een werkwijze die meer aansluit bij het gedachtengoed van
Montessori-onderwijs. Dit hebben we gevonden in de AVE-ik rekenkasten.
De leerkrachten van klas S en T krijgen de mogelijkheid hier al na de voorjaarsvakantie mee aan
de slag te gaan met groep 6 en 7, zodat zij ervaring opdoen en hun bevindingen met collega’s
kunnen delen voor het nieuwe schooljaar.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van AVE-ik: www.ikwilrekenen.nl

Lezen in coronatijd
Door Elisabeth Eijkman
In deze lockdown is lezen belangrijker dan ooit. Gelukkig is er veel online te vinden, van
prentenboek tot leesboek. Op de website De voorleesgids (www.voorleesgids.nl) zijn links
verzameld naar gratis digitale kinderboeken.
Maar nu het meeste onderwijs digitaal aangeboden wordt, is het wel zo fijn een papieren boek
te kunnen lezen. De bibliotheken zijn weliswaar gesloten, maar er kunnen wel boeken besteld
worden via de OBA bestelservice. Deze kunnen dan bij één van de filialen worden afgehaald.
www.voorleesgids.nl
www.oba.nl/nieuws/gewoon-doorlezen-met-oba-bestelservice
Steun de lokale boekwinkel
Door Elisabeth Eijkman
Wij willen u graag wijzen op een noodkreet van de boekwinkels. Deze hebben het zwaar. Ze
mogen niet open of zelfs maar een afhaalloket aan de deur bemannen. Nu het duidelijk is dat
de lockdown langer gaat duren, is het onzeker of zij dit gaan overleven. Om straks weer tussen
de boeken te kunnen neuzen is het noodzakelijk om nú de boekhandel te omarmen en te
ondersteunen. Bestel een boek, vandaag nog, bij uw favoriete boekwinkel in de buurt!
www.hebban.nl/steunjeboekhandel

