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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Wijziging rooster komende week
Aangezien volgende week de B groep 3 keer naar school zou moeten en de A groep maar 1 keer
hebben we besloten om de B groep op dinsdag en vrijdag te laten komen en de A groep op
woensdag en donderdag. Dit is dus een wijziging!
8 juni
Op dit moment wachten wij nog steeds op de protocollen vanuit de PO raad over hoe het onderwijs
op de scholen er na 8 juni uit komt te zien. Helaas duurt dit langer dan verwacht. Zodra we deze
protocollen binnen hebben kunnen we jullie als ouders duidelijk maken hoe het onderwijs er na 8
juni uit komt te zien.
Vanuit Comprix zelf zijn wel een aantal duidelijke afspraken gemaakt voor de scholen, waar wij ons
aan dienen te houden:





Er zullen geen stagiaires op school komen tot de zomervakantie. Alleen de LIO stagiaire mag
op school aanwezig zijn.
Er worden geen HVO en GVO lessen meer gegeven tot het eind van het schooljaar
Ouders komen niet op school. Mocht het toch noodzakelijk zijn dan is dit in overleg met de
directeur van de school.
De 10-minutengesprekken op school gaan niet door. De leerkrachten zullen een telefonisch
gesprek houden met de ouders.











Ouders van nieuwe 4-jarigen komen in principe ook niet de school in. Bij uitzondering kan
ervoor gekozen worden dat deze leerling om 9 uur gebracht wordt in school en dat de ouder
dan meteen weer vertrekt.
Schoolreisjes gaan voor de zomervakantie niet door
Het is niet toegestaan dat er een afscheidsavond komt voor groep 8 waarbij ouders aanwezig
kunnen zijn. Het wordt wel toegestaan om een activiteit te organiseren voorgroep 8, waarbij
de kinderen en leerkrachten aanwezig zijn. (dit gaan wij dan ook doen en hier zijn de ouders
van groep 8 over ingelicht).
We mogen echter niet op school slapen.
Laatste schooldag: Het is niet toegestaan om activiteiten met kinderen en ouders op het
plein of de nabijgelegen ruimtes te houden. Het is wel toegestaan dat kinderen en
leerkrachten samen op het plein aanwezig zijn en er activiteiten georganiseerd worden.
Gymnastiek wordt bij voorkeur buiten georganiseerd tot de zomervakantie

Hoe spijtig ook: We mogen dus niet samen ouders de vakantie inluiden. We zijn inmiddels al druk
bezig met alternatieven voor de laatste schooldag en het afscheid voor groep 8 op school. We
vragen uw begrip voor het feit dat wij hier ook geen invloed op hebben. We proberen nog iets te
regelen betreffende het uitzwaaien van groep 8, maar hierover worden ouders nog geïnformeerd.
Zowel voor school als voor ouders en kinderen worden we dit schooljaar geconfronteerd met zaken
die we niet in de hand hebben. We volgen steeds de richtlijnen vanuit Comprix en de overheid en
deze zijn leidend voor ons.
Ouderenquête
Om de twee jaar is een school verplicht om een ouder-tevredenheid enquête af te nemen. Ook dit
jaar staat deze op de planning.
U ontvangt volgende week een link via de mail die u kunt openen en ons verzoek is om deze enquête
voor ons in te vullen. We hebben geprobeerd om de enquête zo compact mogelijk te houden, maar
het is voor ons altijd wel fijn om te zien wat er goed gaat en waar we nog punten kunnen verbeteren.
Bij voorbaat dank voor het invullen!

Margedagen
Op 10 juni staat de evaluatie en planningsdag op het programma voor het hele team. Deze dag zijn
alle kinderen vrij.
Groep 1 t/m 3 hebben op 19 juni ook nog een margedag. De leerkrachten hebben dan hun
administratiedag, de kinderen van groep 1 t/m 3 zijn dan vrij.
Rapportgesprekken
Zoals u heeft kunnen lezen in de afspraken vanuit Comprix zullen er geen fysieke contactmomenten
met ouders worden gehouden. Wel zullen de leerkrachten met u bellen. Het rapport heeft deze
periode sowieso een andere layout. Er zullen geen cijfers in komen te staan, maar het is een
beschrijving van de afgelopen periode. U wordt hier later nog over geïnformeerd.

Vreedzame school
De komende periode zullen we werken aan blok 5

We willen graag dat de kinderen zich verbonden
voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat
ze ertoe doen. Om dit te bereiken, krijgen de
kinderen taken en verantwoordelijkheden. Binnen de
school is afgesproken waarover de kinderen mee
mogen denken en beslissen. Als de kinderen zich
betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat
een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel
te nemen aan wat in de klas gebeurt.

Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op bijvoorbeeld:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander.
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
- verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.
- leren dat je op school leerling mediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een
conflict hebt.
Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de
school door bijvoorbeeld:
- het bedenken van activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de
school.
- het verschil te leren tussen het uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en
meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1.
Logopedie – De kinderen uit groep 1 die in de periode zomervakantie-kerstvakantie op school zijn
gekomen krijgen in maart een vragenlijst van de logopediste mee naar huis. Door de corona is dat in
maart toen nog niet gebeurd. Deze kinderen krijgen vandaag of morgen deze vragenlijst alsnog mee
naar huis. Wilt u die dan op 2 of 3 juni ( wanneer uw kind weer naar school gaat) weer inleveren bij
de juf?

EXTERNEN
Brief over de noodopvang na 8 juni als bijlage toegevoegd
Brief over vakantiespelen is bijgevoegd
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