Weekflits
Nr. 29
Voortgang Corona
De afgelopen twee weken hadden we een aantal leerlingen die
positief getest waren waardoor de groepen, drie in totaal,
maar gelukkig niet allemaal tegelijk in quarantaine
moesten. We zijn inmiddels vaardig genoeg om direct over
te schakelen op het “les geven op afstand”. Wel deed zich
na vijf dagen quarantaine van de eerste groep een nieuwe
situatie voor. Dan komen de leerlingen die negatief getest
zijn naar school en de leerlingen die niet getest zijn zijn
nog 5 dagen thuis. We zijn nu aan het kijken hoe we in deze
situatie zo
goed mogelijk onze lessen kunnen geven. De drie groepen die in quarantaine zijn
geweest hadden alle drie een andere werkwijze in de nieuwe situatie. We
bespreken in het team of we hier een “schoollijn” in gaan brengen of dat we dit
per groep laten verschillen.
Inzet creatieve dagen/Lukida
De school is volop in bedrijf. Veel aandacht voor de
analyses van de resultaten zowel van de methode- als van
de Citotoetsen. Toch is het heel erg belangrijk dat we ook
aan de creatieve vakken aandacht besteden. Dit doen de
leerkrachten in hun eigen groep. Hoewel onze
bewegingsruimte vanwege de Corona beperkt is gaan we,
per groep tot aan de zomervakantie één of twee creatieve
dagen laten verzorgen door creatieve deskundigen van
Lukida (zie www.lukida.nl)
Personele zaken
Cornelly die al geruime tijd o.a. de administratie en de financiën
doet op de Wagemaker, krijgt per 1 april een vast dienstverband.
Op dinsdag en woensdag is zij ook degene die de telefoon
beantwoord. We wensen haar een plezierige tijd toe op de
Wagemaker.
Renske, onze vakleerkracht lichamelijke oefening is al geruime tijd ziek. Corné
vervangt haar tot de meivakantie en mogelijk daarna ook maar dat we dit nog
moeten bespreken omdat hij ook nog andere werkzaamheden heeft?

Bericht van Marjanne Overpelt (intern begeleider)
De afgelopen weken hebben de kinderen de cito-toetsen
gemaakt. En zoals u gewend bent, komt de score daarvan op
het rapport te staan. Zoals altijd zullen kinderen hoger, gelijk
of lager gescoord hebben dan de vorige keer. Maar dit jaar
moet er wel anders gekeken worden naar die score. Cito zelf
geeft aan dat er niet te veel waarde moet worden gehecht aan
die I-V uitkomst deze keer. De normering is namelijk niet aangepast op het
onderwijs dat de kinderen hebben gehad. Met de Lock down nog vers in het
geheugen en de absentielijsten van de afgelopen tijd, mag je de uitkomsten niet
zomaar vergelijken. Schrik dus niet direct als een kind een lagere score heeft
gehaald. De toetsen die we nu hebben afgenomen, zijn dan ook niet bedoeld om
een niveau aan te duiden. We zullen alle toetsen uitgebreid analyseren.
In de toetsen worden alle doelen die kinderen moeten beheersen op een bepaald
moment getest. Voor ons is het nu belangrijk om te kijken of al die doelen
voldoende aangeboden, ingeoefend en eigen gemaakt zijn. En om te kijken wat
we in de (korte) rest van het schooljaar dus nog (een keer) moeten aanbieden of
iets langer moeten oefenen. In het oudergesprek kan de leerkracht van uw kind
u vertellen hoe dat bij uw zoon/dochter zit.
Tips vanuit het Oudercafé:
• De laatste persconferentie in verschillende
talen: https://www.globaltalk.nl/persconferentie/
• Media Ukkie dagen voor ouders van jonge kinderen over
mediagebruik: https://www.bibliotheekwaterland.nl/speciaal-voor/mediaukkie-dagen0.html
• Kom naar het online Oudercafé! Maandagochtend van 9.30 – 10.00
uur: https://bit.ly/3tJUG66
Hartelijke groeten, Ilonca Erhardt 06-82320102
Heeft u al gehoord dat……
➢ De luxe paaslunch om 11 uur op school
gebracht wordt op donderdag 1 april en dat we
ons er op verheugen om binnen de mogelijkheden weer iets leuks te
kunnen doen met onze leerlingen?
➢ Er op het schuurtje op het onderbouwspeelplein een nieuw dak komt
omdat het oude dak lek was?
➢ We na al het schilderwerk aan de binnenkant nu aan het kijken zijn hoe
we onze hallen mooi in kunnen richten met nieuw meubilair?
➢ We van enkele leerlingen een foto hebben gemaakt voor in ons
administratiesysteem en voor de voorkant van het rapport?

