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De eerste week thuisonderwijs zit er op. Bedankt voor jullie inzet daarvoor. Het is opnieuw geen
gemakkelijke klus, we snappen dan ook echt wel dat niet altijd alles zal lukken. Het is belangrijk om de
sfeer in huis goed te houden. Ook dat is in het belang van de kinderen. Geef het gerust aan bij de
leerkracht als het niet loopt of er vragen zijn. De leerkracht kan bijvoorbeeld een individueel
motivatiegesprekje met het kind voeren als dat nodig is.
Gelukkig was het verblijf van Ruud in het ziekenhuis van korte duur en kon Ruud na drie dagen weer
naar huis. Het verder herstel verloopt maar langzaam en zal ook zeker nog langere tijd in beslag nemen.
Ruud vindt het wel leuk dat hij al zoveel kaarten en tekeningen heeft ontvangen. Dat doet hem goed.
Post voor Ruud kan ook op school worden afgegeven, dan zorgen wij dat het bij hem terecht komt.
Alle vragen voor de directie kunt u bij mij kwijt, gebruik u daarvoor mijn mailbox (of de directiemailbox)
Mogelijk verlengde schoolsluiting
We hopen natuurlijk dat het bij twee weken schoolsluiting blijft, maar we weten ook dat er al andere
geluiden zijn. Na de persconferentie dinsdag weten we meer en zullen we waar nodig verdere afspraken
maken. Over de uitkomsten daarvan zullen we u dan in de loop van de week informeren.
Zo zullen we afhankelijk van wel of niet opengaan onze planning voor de periode tot aan de
voorjaarsvakantie opnieuw bekijken. In de periode tot aan de voorjaarsvakantie vinden bijvoorbeeld
normaal gesproken de Cito-toetsafnames plaats. We zullen daar ongetwijfeld richtlijnen voor ontvangen
als het op een verlengde schoolsluiting aankomt, dat geldt ook voor de advisering Voortgezet Onderwijs
voor groep 8. Onafhankelijk van een verlengde schoolsluiting zullen we aan het eind van deze periode
een rapport in de vorm van een portfolio mee geven en de oudergesprekken organiseren.
De portfolio’s zijn in een ontwikkelstadium en zullen in de loop van de jaren verder ontwikkeld worden.
Rekenen
Om ons rekenaanbod zo passend mogelijk te maken bij de onderwijsbehoefte van de kinderen zijn vanaf
groep 4 de leerlingen ingedeeld in instructiegroepen. De indeling is gebaseerd op instructiebehoefte.
Niet ieder kind heeft immers behoefte aan dezelfde instructie. Iedere jaargroep kent drie
instructiegroepen:
•

•
•

•

De intensieve instructiegroep: de leerlingen krijgen intensief instructie op de belangrijkste
(=cruciale) rekendoelen en meer begeleiding van het oefenen met de rekenstof. Er is ruimte om
doelen van een voorgaande periode te herhalen.
De basisinstructiegroep: deze leerlingen krijgen de basisinstructie en verwerken daarna de stof
zelfstandig.
De verrijkte instructiegroep: deze groep krijgt een korte instructie op de cruciale doelen, daarna
verwerken zij de stof zelfstandig. Door de rekenstof compact aan te bieden, is er ruimte om
extra verrijkingsstof aan te bieden.
Daarnaast kunnen er ondersteuningsgroepen zijn voor leerlingen die een meer individuele
leerlijn volgen.

Deze instructiegroepen worden over verschillende leerkrachten verdeeld. Leerlingen kunnen dus van
een andere leerkracht rekeninstructie krijgen dan hun eigen groepsleerkracht. In dit geval zijn er dus
verschillende instructiefilmpjes per leerjaar. Leerlingen moeten dus goed kijken of ze het juiste
instructiefilmpje volgen. Mocht u twijfelen wel instructiefilmpje gekeken moet worden, vraag het dan
even na bij de groepsleerkracht.

Bewegingsvlogs
Zoals u wellicht weet krijgen de groepen 3 t/m 8 gymlessen van de vakdocenten van beweegpartner.
Deze vakdocenten maken dagelijks een bewegingsvlog voor onderbouw ( in ons geval voor de onder- en
middenbouw) en bovenbouw. Een mooie manier om kinderen dagelijks uit te dagen tot bewegen.
De vlogs worden als volgt gedeeld:
Onderbouw: via schoudercom
Middenbouw: via de Yurlspagina
Bovenbouw: via classroom
Noodopvang en opvang kwetsbare leerlingen.
Tijdens google meet momenten zijn er bij de leerkrachten op sommige momenten leerlingen zichtbaar.
Dat kan vragen oproepen. Voor het bieden van noodopvang en de opvang van kwetsbare leerlingen
volgen wij het protocol voor het basisonderwijs. De groep kwetsbare leerlingen komt meestal maar voor
een beperkte tijd naar school.
Als beide ouders in de vitale sector werken kan noodopvang aangevraagd worden. Werkt één ouder in
de vitale sector, dan wordt nadrukkelijk gevraagd om zoveel mogelijk zelf de opvang te regelen. Dat is
echt nodig, want als er teveel aanvragen voor noodopvang zijn komt het op afstand begeleiden van het
thuisonderwijs in gevaar. De noodopvang wordt door onderwijsondersteunend personeel verzorgd,
zodat de leerkrachten zich op het thuisonderwijs kunnen richten.
We rekenen op uw begrip en inspanningen.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Binnenkort breekt de tijd aan dat we ons gaan buigen over de begroting van het volgende schooljaar.
Het is daarbij voor ons van belang om te weten hoeveel nieuwe kleuters volgend schooljaar zullen
starten op De Vaart.
Fijn als u uw kind dat volgend jaar voor het eerst naar school gaat vast aanmeldt. Het aanmeldformulier
vindt u op onze website www.devaart-teraar.nl
Kent u gezinnen waarvan de oudste volgend schooljaar 4 jaar wordt attent maken op deze oproep?
Speurtocht
Scouting Wapata heeft een leuke speurtocht door Ter Aar uitgezet. Lekker naar buiten en een actieve
online activiteit. Zie verder:

https://survival.wapata.nl
Data
1 februari:
Studiedag
Week van 8 februari: portfolio’s
Week van 15 februari: oudergesprekken

