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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Lockdown
Komende dinsdag zal demissionair premier Rutte ons vertellen of we op maandag 8 februari weer
naar school toe mogen of nog niet. We zullen u daarna informeren over hoe we verder gaan met het
geven van onderwijs.
Positief geteste leerlingen
Er is verwarring ontstaan over een nieuwe richtlijn voor kinderen die in de buurt geweest zijn van
positief geteste leerlingen. De RIVM stelt een aantal zaken, waarvan de belangrijkste is dat kinderen
toch nauwe contacten kunnen zijn. Dus dat betekent dat kinderen die minimaal 15 minuten op
minder dan 1,5 m van een besmette andere leerling zijn geweest in quarantaine moeten.
Echter is dit nog niet vertaald naar besluitvorming door het ministerie. Hier is het wachten op.
Mocht er een besmette leerling op school zijn, dan zullen wij in overleg met het stafbureau een
besluit nemen over wat we gaan doen.
Rapportgesprekken
In verband met de huidige lockdown zullen de rapportgesprekken deze keer online gaan via Google
meet. (Behalve voor groep 8).
In de bijlage vindt u het schema voor de gesprekken. Mocht u niet kunnen op dit tijdstip, dan
verzoeken wij u zelf te wisselen met een andere ouder en dit door te geven aan de groepsleerkracht.
U krijgt van de eigen leerkracht een link toegestuurd, waar u op kunt klikken op de dag en het tijdstip
waarop u bent ingedeeld.
Wilt u a.u.b. niet eerder inloggen? Het kan namelijk zijn dat de leerkracht dan nog in gesprek is met
een andere ouder.
De leerkrachten zullen deze keer met u bespreken en vragen naar hoe het de afgelopen periode is
gegaan met uw zoon/dochter. Natuurlijk zal er ook over het rapport worden gesproken, maar zoals al
eerder is aangegeven, zal het rapport deze keer niet een compleet en misschien wel een vertekend
beeld weergeven.
Mocht het zo zijn dat we na 8 februari nog niet naar school toe kunnen, dan zult u het rapport ook
nog niet gezien hebben tijdens de gesprekken.

Wij zijn echter van mening dat we in deze tijden het rapport niet als belangrijkste onderdeel moeten
zien in het gesprek. Veel belangrijker is het om te kijken hoe het nu met uw zoon/dochter is en hoe
hij/zij omgaat met deze situatie. Wanneer we weer op school zijn pakken we de draad weer op met
elkaar.
Gezocht: lijsten
Zodra we weer naar school mogen, gaan we in groep 1 en 2 aan het werk over het thema 'Kunst'.
Hiervoor zijn wij op zoek naar foto- of schilderijlijsten in alle soorten en maten, om te gebruiken
tijdens opdrachten. Let op: we zoeken dus lijsten die we mogen houden.
Flyer buurtsport
In de bijlage een flyer van buurstport over winteractiviteiten die georganiseerd worden.
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