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COVID-19

Extra studiedag

Gelukkig een week waarin geen groepen
in thuisquarantaine moesten. Hopelijk
hebben we de piek bereikt of misschien al
wel gehad? Desalniettemin is het
noodzakelijk om met elkaar alert te blijven
en de richtlijnen in acht te blijven houden.
Op dit moment zijn m.n. de zelftests in het
nieuws. Binnenkort krijgen we ook voor
onze teamleden een grote hoeveelheid
zelftests. Deze zijn expliciet alleen voor
teamleden. We gaan als school geen
kinderen testen! De waarde van de
zelftests is daarnaast ook maar beperkt.
Op het moment dat iemand COVID-19
gerelateerde klachten heeft, is alleen een
zelftest onvoldoende. De richtlijn is dan
testen bij de GGD (of huisarts). Dus als uw
kind bijvoorbeeld verkouden is, kan het
helaas niet naar school en kunt u
eventueel uw kind laten testen bij de
GGD.

Door de schoolsluiting hebben we helaas
ook weinig met het hele team kunnen
overleggen. Op 25 mei is er een
studiedag gepland met alle leerkrachten,
maar we kwamen tot de conclusie dat de
overvolle agenda voor dit overleg niet in
één dag afgewerkt kan worden. Daarom
hebben besloten er een studie-2-daagse
van te maken en hebben de kinderen dus
ook op woensdag 26 mei geen school.

Voor het eerst in de geschiedenis hadden
we online oudergesprekken. Uiteraard
hadden we het liever anders gezien, maar
we kijken er wel met een goed gevoel op
terug. Mede door uw medewerking en
flexibiliteit waren er weinig
organisatorische problemen en was het
fijn, zeker in deze tijd, met elkaar te
spreken over het welbevinden van uw
kind(eren) en hoe uw kind zich de
afgelopen periode heeft ontwikkeld.

Overblijfouders
Sinds enige tijd hebben we de organisatie
en tijden van de pauzes tussen de middag
aangepast. Hierdoor hoeven we ook
minder een beroep te doen op de
overblijfouders. We zien nu echter dat de
overblijfouders ons regelmatig in de
steek laten. Uiteraard hebben we er
begrip voor dat u een keer verhinderd
bent, maar we zouden het dan wel
prettig vinden als u ons dat dan even laat
weten.
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Eindtoets
Komende dinsdag en woensdag maken de kinderen van groep 8 weer de (verplichte) CITO
eindtoets. De score van deze toets wordt uitgedrukt in een getal tussen de 500 en 550 en
vertelt bij welke vorm van voortgezet onderwijs de leerling de meeste kans heeft op succes.
Daarnaast vertelt de gemiddelde toets score van alle leerlingen ons hoe deze groep presteert
t.o.v. andere groepen 8 in Nederland. We wensen de kinderen heel veel succes toe!

Koningspelen
Vrijdag 23 april staan de Koningsspelen weer gepland op de Klim-Op. ’s Morgens starten wij
met een gezamenlijk gezond ontbijt. Deze moeten de leerlingen zelf meenemen van huis i.v.m.
Corona.
Na het ontbijt starten we met de Koningsspelen zelf. We maken er een actieve en sportieve
dag van! Houd daarom rekening met de kledingkeuze.
Op Koningsdag, dinsdag 27 april, hebben de kinderen geen school.

Dank je wel Vastenactie 2021
Wat geweldig jongens en meisjes dat jullie weer in actie zijn gekomen om projecten van de
Vastenactie 2021 te ondersteunen. Het thema was: 'Werken aan je toekomst'. Hoe belangrijk is
het dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen
om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen
kunnen verdienen. Met de opbrengsten van alle activiteiten kunnen kinderen in onder andere
Zambia een vak leren en zo zelf werken aan een betere toekomst. In de viering van Witte
Donderdag is bekend gemaakt dat jullie met z’n allen het supermooie bedrag van € 1646,38 bij
elkaar hebben gebracht. Een prachtig resultaat! Iedereen die hier aan mee heeft gewerkt heel
hartelijk bedankt!

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 30 april
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