Weekflits
Nr. 22
Maandag gaan de scholen weer open
Afgelopen dinsdag heeft de heer Rutte aangegeven dat de basisscholen weer
open gaan. Zodra het protocol van de PO-Raad bekend is, zal OPSPOOR een
protocol maken voor haar scholen. Mogelijk zit er binnen dit OPSPOOR-protocol
enige beweegruimte voor de individuele scholen. De omstandigheden kunnen op
de diverse scholen natuurlijk verschillen, waardoor andere afspraken gemaakt
moeten/kunnen worden. Met het team zullen we de school-specifieke situatie
bespreken. Zodra het Wagemaker-protocol bekend is, zal ik u hierover
informeren via het Ouderportaal. Houd dit dus goed in de gaten!
Wijzigingen in onze kalender
Doordat de school, vanwege Corona dicht was hebben we aan aantal wijzigingen
door moeten voeren in onze kalender.
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De ouder/kind gesprekken van de groepen 1 en 2 starten direct na de
voorjaarsvakantie. (datum week 1 t/m 5 mrt). Het open zetten voor het
intekenen voor een gesprek in ouderportaal is op 8e febr.
We nemen in de groepen alle toetsen af
(behalve taalverzorging gr 6,7 en 8).

Definitieve adviesgesprekken groep 8 / rapportgesprek
• Doordat in deze Coronatijd alles anders loopt dan in “normale” schooljaren
zijn we gestart met de definitieve adviesgesprekken voor groep 8. Deze
zullen plaatsvinden op 1, 3 en 10 februari. Kort nadat deze gesprekken
gehouden zijn krijgen de leerlingen hun rapport. U zult begrijpen dat we
voor de groep 8 geen rapportgesprekken houden zo kort na de
adviesgesprekken.

Gemeente faciliteert online ouderschapscursus
Heb je het idee als ouder dat je kind of kinderen de agenda bepalen? En heb je
soms helemaal geen tijd meer voor elkaar of voor jezelf? Dan is het tijd voor
actie! Iedereen heeft af en toe ontspanning nodig. Dat is de enige manier om de
tropen- jaren (en Coronatijd) vol te houden. Maar hoe doe je dat dan?
Als inwoner van de gemeente Landsmeer kunt u zich kosteloos inschrijven voor
de online cursus “in de tropenjaren” Deze cursus is gebaseerd op actuele
wetenschappelijke inzichten en biedt u als ouder praktische tools en oefeningen
aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Kijk voor meer informatie op
https://oudersinc.nl/. Als u de cursus wilt volgen, kun u zich rechtstreeks
inschrijven via deze website. Op basis van uw postcode in Landsmeer kunt u
gratis starten.
Nieuws vanuit het Oudercafé
Graag nodig ik jullie uit voor het online Oudercafé. We
maken een praatje en lezen samen de weekflits en
jullie kunnen mij vragen stellen. Ik ben op maandag 8
februari beschikbaar tussen 11.00 en 12.00 uur via
deze link: https://bit.ly/2MK0zA5. Ik hoop jullie te zien en te spreken!
Ook nog een leuke tip van de bibliotheek, voorleesfilmpjes om samen met je kind
te kijken: https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html.
Ilonca Erhardt Ierhardt@bibliotheekwaterland.nl / 06-82320102
Heeft u al gehoord dat……
➢ Er zaterdag een stukje over onderwijs op afstand op de Wagemaker
geschreven wordt op facebook en dat u dit kan vinden op de
facebookpagina van Opspoor?
➢ Onze leerlingen na de vakanties door ouders op de aanwezigheid van
luizen gecontroleerd worden maar dat dit nu niet kan en dat we u
vragen om uw zoon/dochter zelf te controleren voor maandag?

