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Corona

Het was de afgelopen week best
spannend. Meerdere groepen en
leerkrachten moesten in quarantaine.
Gelukkig was bij alle kinderen en
leerkrachten die zich hebben laten
testen de uitslag negatief. Hopelijk zijn
maandag of dinsdag alle leerkrachten
en kinderen weer terug op school.
Het blijft echter onvoorspelbaar. Het
kan morgen ook weer volledig anders
zijn. Eén leerling of leerkracht besmet
en minimaal één groep moet weer in
thuisquarantaine. Om zoveel mogelijk
te voorkomen dat bij een besmetting
meerdere groepen in quarantaine
moeten, worden er daarom geen
groep doorbrekende activiteiten
georganiseerd en hebben we ook
besloten het aantal leerkrachten per
groep zoveel mogelijk te beperken.
We willen u nogmaals bedanken voor
uw medewerking. Fijn dat we in alle
openheid met u kunnen
communiceren. Met het vingertje

naar de ander wijzen, heeft ook geen
enkele toegevoegde waarde. Samen
kunnen we proberen deze spannende
periode zo goed mogelijk door te
komen!

Vervanging juf Esther en juf Raisa
Door ziekte is juf Esther helaas
voorlopig niet volledig inzetbaar. Wel
is zij gelukkig regelmatig op school om
haar vervangster juf Raisa te
ondersteunen. Door corona-regels
mag echter vanaf 6 april ook juf Raisa
juf Esther niet meer volledig
vervangen. Juf Raisa is zwanger en het
RIVM protocol geeft aan dat
zwangere leerkrachten vanaf
28 weken zoveel mogelijk 1,5m
afstand moeten houden. Zeker bij
kleuters is het niet mogelijk om je
altijd aan die 1,5 m afstand te
houden. Daarom moesten we op zoek
naar een vervangster voor Raisa en
zijn we blij dat Femke Letink uit
Markelo deze taak op zich wil nemen.
Juf Raisa blijft gelukkig tot 1 juni nog
wel beschikbaar om te ondersteunen
in groep 1b.
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Pasen

CITO-toetsen

Volgende week donderdag staan we
stil bij het paasfeest. Afgelopen tijd
hebben we hier in de klas al aandacht
aan besteed. Veel kinderen hebben
ook tijdens deze periode geld
verzameld voor de
vastenactie. Daarnaast hebben we ook
een verzamelactie gehouden door
middel van het sparen van
statiegeldbonnetjes. Hier hebben veel
kinderen gehoor aan
gegeven. Aanstaande donderdag
horen de kinderen wat we samen
hebben opgebracht en welke groep de
groepsprijs heeft gewonnen.
Spannend dus! Verder zorgen
we voor een gezellige middag met
onze eigen groep.

De afgelopen weken hebben de
kinderen weer allerlei CITO toetsen
gemaakt. Door gebruik te maken van
deze toetsen kunnen we
onafhankelijk van de methode de
leervorderingen van de kinderen op
de langere termijn meten. Bij het
meten hiervan maken we gebruik van
de vaardigheidsgroei. De
vaardigheidsgroei is het verschil
tussen twee meetmomenten. We
meten dus niet of een leerling een
specifiek doel wel of niet beheerst,
maar de algemene vaardigheid van de
leerlingen in vergelijking met andere
leerlingen op een vaardigheidsschaal.
Zeker na de noodgedwongen
schoolsluiting waren we erg
nieuwsgierig naar deze groei.
Voorzichtig kunnen we concluderen
dat de verschillen tussen de leerlingen
in een groep groter zijn geworden.
M.a.w. sommige kinderen laten wel
en anderen niet de gewenste groei
zien.
Daarnaast vergelijken we de
resultaten ook op groeps- en
schoolniveau. Hoe verloopt de
ontwikkeling bij de verschillende
leergebieden en in de verschillende
groepen en vervolgens bekijken we
samen met alle leerkrachten waar
aanpassingen wenselijk zijn. Daarbij is
het fijn dat de komende jaren de
overheid middels het Nationaal
Onderwijsplan ons hierbij inhoudelijk
en financieel wil ondersteunen.

Met Pasen kunnen de kinderen
genieten van een lang weekend, want
op vrijdag 2 en maandag 5 april
hebben de kinderen geen school.
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Rapport groep 1
Donderdag 1 april krijgt uw kind het eerste rapport mee naar huis. We hebben met
elkaar afgesproken dat de kinderen die minder dan een half jaar onderwijs hebben
genoten, geen rapport ontvangen. Een rapport is voor deze kinderen niet zinvol omdat
er nog niet voldoende zicht is op hun ontwikkeling. Daarnaast mogen wij van deze
kinderen nog niet vragen dat hun vaardigheden op het niveau zouden zijn van kinderen
die al een half jaar of langer op school zijn. Natuurlijk kunt u zich wel via klasbord
inschrijven voor de contactavond. Wij vertellen u graag hoe het met uw kind op school
gaat.

Uitnodiging contactavonden
Op donderdag 1 april ontvangen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar.
Graag willen wij u uitnodigen om dit rapport met ons digitaal te bespreken en wel op
dinsdag 6-4, woensdag 7-4 of donderdag 8-4. Middels Klasbord krijgt u een uitnodiging
met voor elke groep de exacte data en tijden. Vervolgens kunt u ook middels Klasbord
uw wens ten aanzien van dag en dagdeel kenbaar maken. Denkt u er wel aan dat
wanneer u meerdere kinderen op school hebt zitten, ook meerdere ‘klasborden’
gebruikt. We gaan er vanuit dat elke ouder/verzorger gebruik maakt van deze
contactavond. Willen gescheiden ouders s.v.p. eerst met elkaar overleggen en daarna
een zelfde voorkeur aangeven. Hebt u geen voorkeur kenbaar gemaakt, dan nemen wij
de vrijheid u in te delen. Om een goede planning te kunnen maken, kunt u tot en met
dinsdag 30 maart via klasbord reageren naar de desbetreffende leerkracht(en). Op
donderdag 1 april ontvangt u van de leerkracht(en) via klasbord een overzicht van
datum en tijdstip waarop u bent uitgenodigd en uitleg over de wijze waarop we het
digitale gesprek organiseren.

Ze is hier, nummer vier
Op 11 maart is Hagar Hobbelink geboren. Zusje van Jacob (gr. 6) , Isak (gr. 4b) en Eli
(gr. 1c.) Tamar, Wouter en de jongens van harte gefeliciteerd met jullie dochter en
zusje!

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 16 april
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