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Belangrijke data
Schoolsluiting
Ook na 25 januari zijn de scholen nog gesloten. Zoals het er nu naar uitziet
duurt de schoolsluiting tot 9 februari.
Ondanks alle inspanningen van zowel de kinderen zelf, de ouders en de
leerkrachten geeft het onderwijs op afstand minder informatie mb.t. de
ontwikkeling van het kind dan dat de kinderen op school zouden zitten.
Daarom passen we een aantal zaken in de jaarplanning aan en een enkele
niet.
Hieronder leest u de aanpassingen.
• De eindgesprekken VO voor de kinderen en ouders van unit 4.8 gaan
gewoon door op dezelfde data, te weten; 9, 10 en 11 februari.
De inschrijvingen moeten uiterlijk 1 maart bij de VO scholen
ingeleverd zijn en het gesprek is een vervolg op de voorgaande
gesprekken. O.i. kunnen deze gesprekken daarom gewoon doorgaan.
• De gesprekken met de ouders en kinderen van unit 4.7 gaan ook
gewoon door. Deze groep heeft bewust de IEP LVS eerder gemaakt,
juist voor deze gesprekken. De gesprekken zijn oriënterend m.b.t. de
wensen VO en de huidige ontwikkeling van het kind. Eind van dit
schooljaar is het gesprek m.b.t. oriëntatie VO een vervolg van het
gesprek op 4, 9 of 11 maart.
• De rapporten van de kinderen in unit 1 t/m unit 4 gaan niet op 19
februari mee naar huis maar op donderdag 15 april.
Dit doen we omdat de kinderen na de gesprekken in november fysiek
maar twee lesweken op school zijn geweest, de methode gebonden
en de LVS toetsen nog niet zijn afgenomen en school daardoor te
weinig nieuwe informatie heeft voor het rapport.
• Voor de units 1, 2 en 3 gaan de rapportgesprekken op 4, 9 en 11
maart om dezelfde redenen niet door. Er is te weinig nieuwe
informatie om met u en uw kind te bespreken. De gesprekken worden
verplaatst naar de week van 19 t/m 23 april.
• U krijgt 30 maart een uitnodiging voor deze gesprekken.
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Met deze aanpassingen zijn de kinderen vanaf 9 februari ruim 7 weken op school en hebben wij een vollediger beeld
van de ontwikkelingen, de vorderingen van de kinderen.
We hopen op uw begrip voor deze aanpassingen in de jaarplanning.
Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht voor een tussentijds gesprek.

Open huis
Het Open huis, dat gepland stond op woensdag 20 januari, gaat definitief niet door.

Blad van thuis
Zodra de scholen weer open gaan, willen wij u wederom vragen om een ‘blad van thuis’ in te vullen. Dit hebben wij
ook bij het vorige rapport gedaan.
We beseffen dat dit wat van u vraagt, maar het vult het rapport mooi aan en geeft voor later een mooie terugblik
naar deze bijzondere periode. Wij zullen u bijtijds informeren over de inhoud van het ouder- en het kindblad.

Onderwijs op afstand
Vanaf 4 januari zijn we gestart met onderwijs op afstand en begeleiden de ouders de kinderen tijdens het
thuisonderwijs. Al gaat niets boven les op school, waar je ook al je klasgenootjes ontmoet, we merken dat het
onderwijs op afstand weer snel is opgepakt.
Dat is ook voor een groot deel te danken aan de wijze waarop de ouders de kinderen thuis begeleiden. We hebben
de afgelopen periode gemerkt op wat voor een fantastische wijze de ouders in Luttenberg dit doen! Daar hebben wij
bewondering en respect voor. Uw betrokkenheid bij het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind is groot!
U verdient een dik compliment voor de wijze waarop u uw kind(eren) helpt en begeleidt tijdens het
thuisonderwijs!
Ook de noodopvang gaat goed. We zien wel dat er meer gebruik van wordt gemaakt dan tijdens de eerste periode.
Leerkrachten verzorgen op school en de online-instructies als de noodopvang. Hun primaire taak is het verzorgen
van onderwijs op afstand aan hun eigen leerlingen.
Gelukkig krijgt school bij de verzorging van de noodopvang ondersteuning van stagiaires. Daar is school erg blij mee!
Het is erg prettig dat we ervaren dat iedereen zijn of haar best doet om de opvang thuis te regelen.

Carnaval
Mochten de scholen op 8 februari weer open gaan, dan is het al heel snel 16 februari. De Carnavalsdinsdag van het
foekepotten en ook de dag dat we op school Carnaval vieren.
Ook dit jaar zullen wij, mochten de scholen open zijn, Carnaval vieren. Echter zal het dit jaar wel anders worden
gevierd. Uiteraard mogen de kinderen deze dag verkleed op school komen, maar naast aandacht aan Carnaval en het
verkleed zijn, zal deze dag ook tijd worden ingeruimd voor onderwijs en instructies.

Zwangerschapsverlof
Judith de Vries-Noordman, onze muziek-juf, gaat met 29 januari met zwangerschapsverlof. Zij heeft een vervangster
gevonden. Vera Kortekaas zal haar tijdens haar verlof vervangen. Dat zal pas starten nadat de scholen weer open
gaan. Dan zal Vera zich ook aan u voorstellen.
Wij wensen Judith een fijne tijd tijdens haar verlof en hopen dat Vera snel met haar muzieklessen op school kan
starten

Vervanging in groep 4
Ellen Neppelenbroek gaat 11 februari officieel met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Mieke
Steenhuisen. Mieke en Ellen verzorgen deze en volgende week samen de onlinelessen zodat Mieke, ondanks deze
ingewikkelde periode van schoolsluiting, toch op een plezierige wijze ingewerkt kan worden. Zowel de kinderen als
Mieke kunnen zo snel aan elkaar wennen.
We wensen Mieke een mooie en fijne start in groep 4 en Ellen een fijne tijd tijdens haar verlof.

Verbouwing nevengebouw
Zoals u wellicht al heeft gezien of gehoord het nevengebouw wordt door KOOS op dit moment verbouwd.
Deze verbouwing heeft te maken met enige vertraging doordat bij het verwijderen van enkele gelijmde zeilvloeren
asbest is ontdekt. De asbest is verwerkt in de lijm waarmee de vloer vastgelijmd is.
Er is ons verzekerd, dat deze lijm ongevaarlijk is voor degenen die in het gebouw hebben gewerkt. Deze zat immers
vast en onder het zeil. Nu pas, door het losmaken, kan de asbest vrijkomen.
De concentratie asbest is ook erg laag, maar dient wel te worden verwijderd.
Daarom zal nu z.s.m. de vloer en de lijm worden opgeruimd. Als u dus mensen in beschermde pakken in het
nevengebouw ziet lopen, dan weet u waarom dat is.

