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Beste ouders,
15 mei 2020
De eerste schoolweek zit er op; het was even wennen, maar wat waren de kinderen en de leerkrachten blij
elkaar weer te zien. De routine en de afspraken rondom preventieve maatregelen waren snel gevonden. En
worden goed nageleefd. Ook ging de wisseling van de morgens naar de middagen en andersom op de
donderdag heel erg goed. Fijn! Ook super dat het werk dat wordt meegegeven zo goed thuis wordt gemaakt!
En het lesgeven aan kleine groepjes (digitaal op de woensdag|) bleek een succes; compliment aan de kinderen
die zich zo aanpassen en goed en hard werken. Natuurlijk geldt dit ook voor de leerkrachten en de ouders! We
wachten af wat er op de persconferentie van 20 mei gezegd wordt t.a.v. 1 juni. Mag het voortgezet onderwijs
starten en mag het basisonderwijs meer tijd open? Is even spannend wat men besluit….. Voor deze week willen
we het volgende aan u laten weten:
Vanuit het team;
Juf Jamie is na een onverwachte ziekenhuisopname weer thuis; zij heeft strikte bedrust gekregen tot de
bevalling. We duimen met haar mee dat alles nu rustig blijft en het kindje goed gaat groeien. Wilt u haar een
kaartje sturen? Dat kan, u kunt het afgeven bij de leerkracht- wij zorgen dat het bij Jamie komt!
Omdat we met 1 groep meer gaan starten volgend jaar, hebben wij een vacature; wij gaan starten met
sollicitatiegesprekken. Ook zoeken wij een goede vervanger voor het verlof van juf Jamie! We houden u op de
hoogte!
Groepsindeling.
We gaan starten in de onderbouw met 3 groepen 1/ 2 en 2 groepen 3. De groepen worden- zoals ieder jaaropnieuw ingedeeld. De ouders van de kinderen van die groepen ontvangen vandaag van ons een brief en
invulformulier waarop ze hun keuze en voorkeur t.a.v. indeling kunnen aangeven.
GGD / RIVM voorschriften.
Nu de school is gestart, zijn er duidelijke voorschriften van de GGD n.a.v. de RIVM richtlijnen waar we ons echt
aan moeten houden. Heeft een kind verkoudheidsklachten; snotneus, hoesten, keelpijn, koorts- dan mag het
niet naar school. Ook al is de snotneus voor ouders verklaarbaar (hooikoorts of iets anders) wij mogen het kind
niet toelaten. Wij vragen u om –als u denkt dat het kind wel naar school kan- langs de huisarts te gaan en een
verklaring te vragen. Dezelfde voorwaarden gelden voor leerkrachten- bij klachten moet er direct gemeld
worden, thuisgebleven en wordt er getest- geen Corona: dan kan er gewerkt worden. Als er 3 kinderen uit
dezelfde klas met deze klachten thuis zijn, dan moeten we dit melden bij de GGD- zij kijken dan of er nadere
onderzoeken of testen nodig zijn. Wilt u dus altijd doorgeven bij het afmelden om welke klachten het gaat? Wij
kunnen dit dan goed bijhouden. Dank u wel!
Studiemiddag.
Op 29 mei is er een studiemiddag- zoals eerder vermeld laten we deze doorgaan. De kinderen hebben dus
alleen les tot 11.15 uur. Kinderen uit de middaggroep zijn die dag thuis.
De leerkrachten buigen zich die middag over de doelen die bereikt moeten worden en hoe de voortgang van de
kinderen is; waar zijn nog leemten, waar moet worden bijgestuurd enz. Daarnaast wordt besproken welke zaken
we moeten veranderen, er zijn landelijke richtlijnen vanuit het ministerie en inspectie t.a.v. het in kaart brengen
van de voortgang en het rapporteren aan ouders en inspectie hiervan. Moet er ook nog e.e.a. worden veranderd
omdat er 1 juni toch weer andere wijzen van lesgeven gevraagd worden, dan moeten we daar ook mee aan de
slag.
Er staat ook nog een studiedag op 16 juni: deze gebruiken wij voor een goede overdracht aan de volgende
leerkracht, het rapporteren aan ouders en het nieuwe schooljaar voorbereiden.
Cito en rapporten.
Zoals we hierboven al beschreven, zijn er nieuwe landelijke richtlijnen gekomen vanwege het thuisonderwijs: zo
gaan de CITO toetsen eind van het schooljaar nu niet door. Zij worden afgenomen op een moment in
september of oktober- daarover krijgen wij nog (landelijke) instructies vanuit de inspectie en overheid. Wij
gebruiken nu andere instrumenten (methodetoetsen bijvoorbeeld) om de voortgang goed in kaart te brengen.
We zullen ook een aangepast rapport maken- ook hiervoor zijn handvatten en aanwijzingen gekomen. Deze
gaan we vorm geven om een zo goed mogelijk beeld te geven. We houden u op de hoogte.
Korte schoolweek.
Volgende week zijn de kinderen alleen op maandag en dinsdag op school. Woensdag krijgen ze thuis
digitaal les in kleine groepjes en/ of werken zelfstandig. Daarna is het Hemelvaartvakantie (donderdag en
vrijdag). Er komt alleen een korte infobrief indien er echt zaken aan u gemeld moeten worden, anders slaan
we een weekje over.
We wensen u een heel fijn weekend!
Team Avonturijn.

