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Belangrijke data
26 november Rapport 1 mee naar huis

3 december Sinterklaasfeest op school, Continurooster: alle kinderen om 14:00 uur vrij

Naschoolse opvang is geopend.

6 december Voorlichting inspectiebezoek 25-01-2022

23 december Kerstviering

24 december Start Kerstvakantie

10 januari 2022 Studiedag: kinderen vrij. BSO geopend.
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Personeel
Na een maand in het ziekenhuis te hebben gelegen voor een ingrijpende

behandeling is juf Marjolein gelukkig weer thuis. Nu is het zaak om weer

verder aan te sterken en weerstand op te bouwen.  Daar is tijd voor

nodig.

We wensen haar veel sterkte toe.

Juf Monique is helaas uitgevallen door een dubbele nekhernia. Dat is een hele pijnlijke kwestie. Ook haar

herstel zal langer gaan duren. Juf Loes neemt voorlopig de taken van juf Monique waar. Tegelijkertijd zijn we

hard op zoek naar vervanging. Ook juf Monique wensen we van harte beterschap.

Corona update
Vanavond (vrijdag 26 november) geeft het kabinet weer een persconferentie. Of de

scholen weer met een sluiting geconfronteerd worden is nu (vrijdagmorgen) nog niet

duidelijk. We zijn ons er voor de zekerheid al wel op aan het voorbereiden.



Als de scholen inderdaad weer dicht moeten ontvangt u van ons zondagavond bericht over de gang van

zaken in de komende weken.

Voor de volledigheid herhalen we  nog even de aanscherpingen van afgelopen dinsdag:

● per direct mogen er geen ouders/verzorgers in school komen.

● Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar

● Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.

Sinterklaas komt op onze school! Niet vieren is niet aan de orde!

Maar: de viering van het Sinterklaasfeest zal als gevolg van eerder aangescherpte regels een sober karakter

krijgen. Sinterklaas gaat samen met twee Pieten de klassen langs.

De overige afspraken zijn:

- mondkapjes op als je in school komt (alleen op afspraak)

- handen wassen

- testen bij klachten (ook de kinderen)

- alleen naar school als je klachtenvrij bent.

Daarnaast:

● Als er 1 persoon in een huishouden positief test dient het hele gezin in quarantaine te gaan

(Protocol PO-raad dd. 24-11-2021)

● Als iemand uit een huishouden Corona-klachten heeft of koorts/benauwdheid en in afwachting is

van een testuitslag blijft een ieder uit dat huishouden thuis tot de uitslag bekend is. Dat is ongeacht

of je immuun of niet-immuun bent (Protocol PO-raad dd. 24-11-2021)

Wij verzoek u dringend deze afspraken na te komen.

Gym cijfer op het rapport

Met ingang van het afgelopen schooljaar is er voor de

gymlessen een leerlingvolgsysteem gekomen.

Hiermee kunnen we de voortgang en ontwikkeling van de

motorische aspecten van de gymles beter in kaart

brengen en volgen. Daarnaast kan ook het sociale aspect

helder in beeld gebracht worden.

Voorheen ontving u op het rapport voor zaken als inzet, gedrag, motorische vaardigheden en

spelvaardigheden een indruk-cijfer. Nu is de score die u op het rapport te zien krijgt echt gebaseerd op het

fysieke kunnen van uw kind en de sociale aspecten die daarbij horen. Deze onderdelen zijn gebaseerd op de

kerndoelen die er voor het vak lichamelijk opvoeding gesteld zijn.

U ontvangt bij het reguliere rapport een inlegvel. Hierop staan de onderdelen die uw kind heeft kunnen

laten zien tijdens deze periode. Er kan gescoord worden op een schaal van 1 t/m 5.



- Niveau 1 (onvoldoende op leeftijdsniveau)

Beweegt op zorgniveau. Binnen de les zal een passende differentiatie, twee niveaus lager dan het

voldoende bewegingsniveau, moeten worden aangeboden.

-Niveau 2 (matig op leeftijdsniveau)

Beweegt onder het voldoende niveau, maar niet zorgwekkend. Binnen de les zal een passende

differentiatie, één niveau lager dan het voldoende bewegingsniveau, moeten worden aangeboden. Extra

begeleiding tijdens de gymles zou deze leerling helpen om verder te ontwikkelen.

-Niveau 3 (voldoende op leeftijdsniveau)

Het beweegniveau is voldoende voor deze leeftijdscategorie.

-Niveau 4 (ruim voldoende op leeftijdsniveau)

De leerling kan extra uitdaging aan. Binnen de les zal een passende differentiatie, één niveau hoger dan het

voldoende bewegingsniveau, moeten worden aangeboden.

Niveau 5 (goed op leeftijdsniveau)

De leerling handelt op de grenzen van eigen kunnen en balanceert hierbij op de grens van stralend falen.

Binnen de les zal een passende differentiatie, twee niveaus hoger dan het voldoende bewegingsniveau,

moeten worden aangeboden.

Naast deze score staat op het vel wat deze score betekent; dus wat uw kind heeft laten zien. Per jaargroep

is de normering uiteraard passend bij de leeftijd van uw kind.

Mocht u vragen hebben over het inlegvel of de wijze waarop we naar uw kind kijken in de gymles dan kunt

u altijd even een afspraak maken met meester Roger.

Inspectiebezoek 25 januari 2022

Het afgelopen jaar hebben wij keihard gewerkt aan de verbetering

van de kwaliteit van ons onderwijs. De reeds ingezette ontwikkeling

zijn als gevolg van het inspectieoordeel van 1 jaar geleden in een

stroomversnelling geraakt. Op 25 januari 2022 krijgen wij een nieuw

bezoek van de inspectie. Dan hopen we dat er een positief oordeel

over onze school wordt geveld.

Het is belangrijk te weten wat de inspectie tijdens zo’n bezoek precies

komt doen, waar zij naar kijkt en waarop zij haar oordeel baseert. Daar willen wij u graag over inlichten. Op

maandagavond 6 december organiseren wij een digitale voorlichting waarin wij u meenemen in zo’n

inspectiebezoek. Dat doen we aan de hand van het verhaal van onze school. U ontvangt voor deze avond

een aparte uitnodiging.

Verkeer om de school

Het is weer vroeg donker, het herfstweer is guur en de temperaturen dalen. Hierdoor merken we dat er

weer meer kinderen met de auto naar school worden gebracht.



We zien ook dat er daardoor weer gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Het parkeren in de Eemstraat en

de Rijnstraat is moeilijk, waardoor we geregeld zien dat er midden op de straat of in de bocht bij de

hoofdingang gestopt wordt om kinderen af te zetten. Hierdoor wordt de situatie voor overstekende en

fietsende kinderen onoverzichtelijk en dus gevaarlijk.

Wilt u daarom uw kind alleen met de auto naar school brengen als het echt niet anders kan en wilt  u dan

uw auto veilig parkeren?


