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Beste ouders/verzorgers,
De schoolweek zit erop en nu dan weekend. Hopelijk is het gelukt om de ontspanning erin te houden en
te accepteren als er iets niet lukt of om hulp te vragen. Iets gezelligs en ontspannends met elkaar doen,
lekker naar buiten gaan, of andere activiteiten doen leveren kinderen ook leermomenten op.
We zijn ongelooflijk trots op onze leerlingen. We vinden het echt knap hoe iedereen op zijn of haar wijze
het beste er van weet te maken. En dat gaat de een echt wel gemakkelijker af dan de ander, en dat
verschil mag er ook gewoon zijn. Kinderen leren hier ook hun eigen sterke en zwakke punten kennen en
krijgen de kans eigenaarschap voor hun werk t e ontwikkelen. En daar waar nodig kunnen ze een extra
zetje van hun leerkracht krijgen.
Volgende week gaan we de derde thuiswerk week in. We hopen deze week ook meer te horen over wel
of niet verlenging van de schoolsluiting. Op dit moment kunnen we daar nog niets over zeggen, dus ook
niet over welke gevolgen dat heeft voor gemaakte planningen.
Voor de zekerheid hebben de kinderen vandaag voor twee weken werk mee naar huis gegeven.
We wensen iedereen een ontspannen weekend toe.
Tips voor thuis
Op de volgende website https://govoorjeugd.nl/ouders/tips-tijdens-coronavirus
kunt u allerlei tips vinden die u als ouders kunnen ondersteunen in deze periode.

Beslisboom wel of niet naar school/opvang
Er is een nieuwe beslisboom ontwikkeld. Deze beslisbom begint met de vraag:
Heeft iemand binnen het huishouden van het kind op dit moment of in de afgelopen 10 dagen corona
(gehad)? Daarna komen de vervolgvragen of neusverkoudheid. Belangrijk om deze beslisboom te
gebruiken om te bepalen of uw kind naar de noodopvang kan of opvang kwetsbare leerlingen.
Beslisboom o t/m groep 8
Data
1 februari:
Studiedag, deze gaat in ieder geval door. De kinderen zijn deze dag vrij.
Week van 8 februari: portfolio’s
Week van 15 februari: oudergesprekken
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