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Voortgang Corona
De afgelopen week stonden we weer voor de nodige
uitdagingen. Onze school kon lang de dans ontspringen,
maar door een besmetting met COVID-19 bij een
leerling moest groep 8 in quarantaine en kort daarna
een tweede groep n.l. groep 3. De ouders van de
leerlingen van deze groepen zijn allemaal persoonlijk
door ons gebeld om hen op de hoogte te brengen. Het was fijn om te horen dat
de ouders dit erg waardeerden. Bovendien was maandag één van onze
leerkrachten ziek en een leerkracht van een kleutergroep in quarantaine. Doordat
we een strakke organisatie hebben en alle groepen een duidelijke planning voor
de week is het ons gelukt om de school door te laten draaien. Aan de twee
quarantaine groepen wordt les op afstand gegeven zoals we dit tijdens de tweede
Lock down deden. Het kan gebeuren dat er soms van regels afgeweken moet
worden. Zo streven we ernaar om maximaal twee leerkrachten gedurende de
week voor een groep te hebben om les te geven. In noodgevallen wijken we
daarvan af als dit niet anders kan. Gelukkig ben ik blij met de opbouwende
woorden van ouders die hun begrip tonen. Ook met ouders die bellen en met ons
meedenken en preventief hun kind thuis houden vanwege geringe klachten of
hun kind laten testen. Dank voor jullie betrokkenheid.
Intekenen oudergesprekken
Op maandag 22 maart om 14.00 uur start het inschrijven
voor de ouder/kind gesprekken. Groep 8 heeft al gesprekken
gehad dus die hebben geen inteken mogelijkheid. We
rekenen erop dat alle ouders intekenen! Ouders die niet
intekenen zullen door de leerkracht gebeld worden om
alsnog een afspraak te maken zodat we iedereen spreken.
De gesprekken zijn via Teams dus digitaal. Dit is ook de
reden dat we ouders met meerdere kinderen niet de mogelijkheid geven om
eerder in te tekenen.
Paaslunch via Delight catering voor alle kinderen
Op donderdag 1 april laten we voor alle leerlingen een
paaslunch verzorgen. Het kerstdiner konden we helaas
niet door laten gaan eind 2020. We kregen toen van
Delight Catering een voucher die we nu gaan
verzilveren. De oudervereniging en leden van het
Wagemakerteam zijn nu druk bezig met de organisatie.

Alles wordt Coronaproof aangeleverd.
Bovendien is het halal en is er rekening gehouden met leerlingen die een allergie
hebben of vegetariër zijn. We hebben ontzettend veel zin in dit feestje. Het is
leuk om weer, binnen de Coronamogelijkheden iets te organiseren.
Voorbereidingen schooljaar 2021-2022
We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar. Zo
hebben we al een aantal momenten gehad om de formatie door te nemen met
personeelszaken. Ons leerlingenaantal laat zien dat we in het schooljaar 20212022 weer 8 groepen kunnen formeren. Twee kleutergroepen en van alle andere
groep één.
Ziekmelden in ouder portaal a.u.b.
We zitten in een vreemde situatie vanwege de Corona.
Langzaamaan zijn er weer meer ouders die ons bellen om
kun zoon/dochter ziek te melden. Aangezien we niet
dagelijks iemand hebben die de telefoon aan kan nemen
het verzoek om ziekmeldingen via het ouderportaal te doen en te richten aan de
leerkracht die op die dag werkt. Dank u wel.
Tevredenheidsonderzoek
Over een paar weken komt er een
tevredenheidsonderzoek. Waarschijnlijk zo rond de
meivakantie. Dit wordt gehouden onder de ouders,
teamleden, leerlingen en directie. Uit dit onderzoek
komen onze goede punten maar ook punten waar we
nog kunnen verbeteren. Ik zal dit regelmatig onder uw
aandacht brengen omdat ik hoop dat veel ouders de
moeite zullen nemen om hieraan mee te doen. Ook als u erg tevreden bent over
de school is het goed om dit ook kenbaar te maken. Daarnaast zijn we natuurlijk
blij met opbouwende kritiek. Er komt een analyse van de resultaten op
schoolniveau maar ook op bestuursniveau. Ons bestuur heeft 37 scholen en die
kunnen we onderling met elkaar vergelijken en hierdoor van elkaar leren.
Heeft u al gehoord dat……
➢ We in de week van 29 maart t/m 2 april de ouder/kindgesprekken
houden en dat het rapport mee naar huis gaat op 26 maart maar de
groep 8 een week later?
➢ Dat de kleuters geen rapport krijgen omdat de oudste kleuters één
rapport krijgen aan het eind van het schooljaar?
➢ Dat het verzoek aan u is om leerkrachten niet op hun 06 nummer te
bellen als u dit in uw bezit heeft?

