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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Vervanging
Het is tot nu toe gelukkig nog gelukt om vervanging van leerkrachten rond te krijgen. Wel is het
iedere keer weer een heel gepuzzel en niet altijd een ideaal plaatje, dat beseffen wij ons elke keer
weer. Om ons heen horen we steeds meer scholen die de vervanging niet altijd rond kunnen krijgen
en de groep toch naar huis moeten sturen. We willen nogmaals even de stappen beschrijven die wij
nemen wanneer er vervanging nodig is. Dit hebben we destijds in overleg met de MR vastgesteld.
We vragen altijd eerst eigen leerkrachten/ evt. onderwijsassistent en/of kijken bij de vervangerslijst
om te vervangen.
Wanneer dit niet lukt en niemand beschikbaar is kijken we of de IB’er of de directeur beschikbaar is.
Wanneer dit ook niet lukt dan worden de ouders ingelicht dat er die dag geen vervanger beschikbaar
is en de kinderen geen school hebben.
We proberen dit dan voor 7.30 uur te laten weten via de mail en het ouderportaal.
Mocht het langer duren, dan zal de eerste dag de eigen groep naar huis worden gestuurd, maar
zullen in de dagen erna de groepen afwisselen, zodat niet één groep de dupe is.
Rapportgesprekken
Vanaf gister staat in het ouderportaal een bericht klaar in het tabblad administratie bij
gespreksplanner dat u zich kunt inschrijven voor de oudergesprekken. We zien dat al veel ouders zich
inmiddels hebben ingeschreven. Heel fijn!
De gesprekken van groep 1 t/m 7 zullen online worden gevoerd. De gesprekken van groep 8 worden
wel fysiek gevoerd op school aangezien dit over de overgang naar het VO gaat.
Gescheiden ouders verzoeken wij dringend om voor 1 gezamenlijk gesprek te kiezen. Wanneer dit
echt niet mogelijk is, dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw zoon/dochter en een
aparte afspraak maken.
Ook voor ons is het werken met deze gespreksplanner nieuw. Het kan dus zijn dat er nog wat
beginnersfouten ontstaan. Wanneer u er niet uitkomt of vragen heeft hierover verzoeken wij u om
contact op te nemen met de eigen leerkracht.
De link voor het online-gesprek ontvangt u ook via de eigen leerkracht.

Nieuwe maatregelen
Vanavond zijn er enige versoepelingen te verwachten. Er wordt ook al gesproken over de wijziging
voor kinderen onder de 12 jaar om niet langer in quarantaine te hoeven bij een besmetting. Dit zou
betekenen dat er ook geen groepen kinderen meer naar huis worden gestuurd.
We wachten de persconferentie even af en zodra wij de nieuwe protocollen voor het basisonderwijs
ontvangen zullen wij u hierover informeren.
Margedag
Denkt u eraan dat de kinderen van groep 1 t/m 6 een margedag hebben op vrijdag 28 januari?
Groep 7 en 8 hebben deze dag wel gewoon les.
MQ scan
Op 1 en 2 februari zal de MQ scan worden afgenomen bij de kinderen tijdens de reguliere gymles.
Ook de kinderen vangroep 1 en 2 zullen op 1 februari de test doen.
Hieronder meer informatie hierover:
Buurtsport Ooststellingwerf is vanaf augustus 2013 actief in de gemeente Ooststellingwerf. Sinds
2021 nemen wij op scholen de MQ Scan af. Zoals een IQ-test kijkt naar de intelligentie, zo bepaalt de
MQ Scan het motorisch niveau van kinderen. De MQ Scan staat gepland op 1 en 2 februari. Zou u
deze dag uw kind(eren) gymkleding willen meegeven?
De MQ-Scan bestaat uit een bewegingsbaan met 5 tot 7 vaardigheden. Vaardigheden als lopen,
springen, balanceren, klimmen etc. worden getest. De tijd die een kind over de bewegingsbaan doet,
bepaalt haar/zijn MQ-score. De baan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. Het is een
objectieve scan. Variabelen als leeftijd, geslacht en de tijd die het kind doet over het afleggen van het
parcours, bepalen de MQ score.
De MQ Scan wordt afgenomen door de buurtsportcoach van Stichting Scala en de gegevens van de
scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van kinderen in de leeftijden 4
t/m 12 jaar. Met als belangrijkste doel een goede motoriek voor de toekomst te garanderen.
Kinderen met een goede motoriek beleven meer plezier aan sport & bewegen en blijven daardoor
ook langer bewegen. Een goede motoriek heeft direct zijn invloed op de gezondheid van kinderen.
Door deze test af te nemen, kunnen de groepsleerkracht en u als ouder, inzicht krijgen in het MQ van
uw kind. N.a.v. de MQ-score kunnen er accenten in de lessen bewegingsonderwijs worden gelegd en
wordt zichtbaar of er wellicht een motorische achterstand is of dat er misschien wel sprake is van
motorisch talent. Mocht hier sprake van zijn, dan zal er met u contact worden opgenomen.
De MQ Scan is volledig AVG-proof en heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om zorg te
dragen voor de veiligheid van persoonlijke gegevens.
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met school, maar
ook met de Buurtsportcoach.

Met vriendelijke groet,
Willem de Roo
Buurtsportcoach Ooststellingwerf
wderoo@scala-welzijn.nl / 06 – 50 29 65 20
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NIEUWS VAN EXTERNEN
Buurtsport
In de bijlage ook extra info vanuit buurtsport
Junior Energiecoach komt weer terug in Ooststellingwerf!
De gemeente Ooststellingwerf zorgt ervoor dat kinderen en gezinnen opnieuw mee kunnen doen aan
deze leerzame challenge.
Afgelopen najaar deden er 99 kinderen, vijf gezinnen en een hele BSO mee aan Junior Energiecoach.
De gemeente is enorm blij met dit enthousiasme, want het helpt mee aan het doel om zoveel mogelijk
inwoners bewust te maken van hun energieverbruik en om energie te besparen. Kinderen horen daar
ook bij!
Op 4 maart start een nieuwe ronde van vijf weken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Die betaalt de
gemeente.
Wat is Junior Energiecoach?
Junior Energiecoach is een spel met ‘geheime’ opdrachten, leuke filmpjes, interessante weetjes en
leuke spelletjes. Daarbij komen onderwijs kerndoelen aan de orde. Dubbele winst dus!
Spelenderwijs leren de kinderen met zorg om te gaan met het milieu (kerndoel 39). Daarnaast doen
ze onderzoek naar verschijnselen als licht, elektriciteit en temperatuur (kerndoel 42). Junior
Energiecoach is daarmee een mooie manier om veel te leren in relatief weinig tijd.
Van oorsprong is Junior Energiecoach een spel voor gezinnen, thuis.
Waarom doet de gemeente dit?
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente. We willen in 2030 energieneutraal zijn.
Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben we onze inwoners (en de kinderen als inwoners van
de toekomst) nodig. Het onderwijs zien wij daarbij als een belangrijke partner, met name als het gaat
om bewustwording, kennisdeling en educatie.
Alles op een rij
Meedoen is gratis. Het spel begint op 4 maart en duurt vijf weken. Elke week krijgen de deelnemers
filmpjes, opdrachten en uitdagingen. Aanmelden kan op www.juniorenergiecoach.nl.
Wil je meer weten over de inpassing in de les? Dan kun je contact opnemen met bedenker Arjan
Lucius via info@juniorenergiecoach.nl.
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