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Beste ouders,
21 mei 2020
Aan het begin van de korte Hemelvaartvakantie Ontvangt u de wekelijkse info brief met de meeste relevante zaken omtrent
alle ontwikkelingen. Ook deze week zetten wij voor u weer de belangrijkste feiten op een rijtje:
Vanuit het kabinet.
Gisteren was de langverwachte persconferentie. Als alles goed blijft gaan zoals nu, mogen de scholen per 8 juni weer open.
Dit geldt ook voor de BSO. Dat betekent dat het vanaf die dag zeer waarschijnlijk weer mogelijk is dat alle kinderen naar
school gaan en ook weer naar de BSO kunnen zoals gewend.
Zoals de premier gisteren ook aankondigde, komen er richtlijnen vanuit de overheid en PO raad hoe we op een veilige manier
en met alle richtlijnen die we in acht moeten nemen les kunnen geven. Wat we al wel weten is dat de RIVM maatregelen
blijven, dat ouders niet de school in mogen en ook niet op het schoolplein en dat de leerkracht 1,5 meter afstand moet
houden. Zoals u al in de brief van de algemeen –directeur heeft kunnen lezen, moeten we op dat protocol wachten om de
goede stappen te kunnen zetten zoals aangegeven.
De tijd om alles goed te regelen, uit te voeren en veilig in te richten vraagt even tijd- daarom gaan we tot 8 juni door met halve
dagen les geven zoals we nu doen. Dat betekent nog 9 dagen door zoals we nu gewend zijn.
We weten dat dit pittig is; het is een hele klus om en je werk te doen en je kinderen aan het werk te houden. Vanuit school
gaan we onze uiterste best doen (op terechte vraag van een aantal ouders) om duidelijk aan te geven wat de taak thuis is en
om meer digitale opdrachten te geven waarmee het kind zelfstandig aan het werk kan.
Het is een situatie die veel van iedereen vraagt; ouders, kinderen en leerkrachten! Daarnaast is er de spanning over de
beperkingen die zijn opgelegd. We maken dit voor de eerste keer met elkaar mee en we moeten in korte tijd zaken regelen
en keuzes maken. Daarbij gaat soms niet alles goed, of pakken zaken anders uit dan was gedacht.
Het lijkt ons niet meer dan logisch dat men niet altijd tevreden is met de gemaakte keuze, of wijze van lesgeven.
Het is zo dat ook de school moet uitvinden wat het beste werkt, dat vraagt tijd en begrip dat het misschien niet altijd zo loopt
als u had gewild.
We willen uiteraard goed in kaart gaan brengen wat goed heeft gewerkt en wat verbeterpunten zijn. Daarvoor gaan wij
(PROCEON breed) een peiling uitzetten. Zodat we, na deze enerverende tijd, ons kunnen beraden wat anders en/ of beter
had gekund. En kunnen leren van dat wat beter kan.
Het was voor ons ook snel schakelen en les geven op een manier die nog nooit was gedaan. De peiling zal in de maand juni
uitgezet worden. De resultaten willen we u voor de start van de vakantie laten weten.
Daarnaast zal er binnen PROCEON, zeker na input van diverse MR ouder geledingen, brieven van ouders en input van
directeuren, goed worden geëvalueerd en besproken hoe de besluitvorming is geweest; waar kan het beter en waar moet het
anders? Ook hier is sprake van snel moeten handelen, dit voor de eerste maal meemaken. Ook daarbij zijn ongetwijfeld zaken
niet goed gegaan. Daar moeten we van leren.
We zitten met elkaar in hetzelfde schuitje; deze maatregelen zullen na de vakantie wellicht nog voor een deel gelden.
Daarnaast is de kans aanwezig dat we in het najaar een tweede Corona golf krijgen; dat kan betekenen dat we misschien
weer geconfronteerd worden met dichte scholen en allemaal thuis moeten blijven. Is dat inderdaad het geval, dan zijn we
beter voorbereid en hebben we geleerd van deze periode.
We willen absoluut niet doemdenken, maar geloven wel dat we u een realistisch beeld moeten geven wat mogelijk kan
gebeuren in het nieuwe schooljaar.
Natuurlijk hopen we vooral dat dit niet nodig zal zijn en dat een goed medicijn tijdig wordt gevonden!
Noodopvang.
Doordat de noodopvang 1 week langer door loopt dan ingevuld, willen we de ouders die echt van deze opvang gebruik
moeten maken, vragen zich volgende week aan te melden hiervoor bij juf Ellen. Dit kan tot uiterlijk woensdag 27 mei om 12
uur. De spelregels zijn hetzelfde; een vitaal beroep en uiterste noodzaak.
Vanuit het team.
Je zou het bijna vergeten, maar dit schooljaar loopt al aardig ten einde. Dat betekent dat wij ook al druk doende zijn met het
nieuwe schooljaar. Omdat wij volgend jaar met 10 groepen gaan starten ( een klas extra dus) was er een vacature. Deze
hebben we kunnen invullen; juf Ilse Stuifzand komt ons team versterken. Ilse werkt nu nog op een school in Almere, maar
wilde graag wat dichter bij huis werken. Wij vinden dat ze prima bij ons team en onze school past. We zijn heel blij met haar
komst na de vakantie! Welkom Ilse!
Jaarplanning.
U heeft van ons een tijdje geleden de planning t.a.v. studiedagen en vakanties ontvangen voor het nieuwe schooljaar. Daar is
er een fout in geslopen; we hebben geen studiemiddag op 23 september (dan heeft groep 8 kamp, maar op maandagmiddag
14 september. Excuses dat u een verkeerde datum van ons ontving.
Even rechtzetten
In de vorige infobrief waren we iets te kort door de bocht: we gaven daar aan dat een kind dat verschijnselen vertoont zoals
bijv. koorts, ziek zijn, een snotneus of hoesten echt thuis moet blijven en pas na 24 uur klachtenvrij geweest te zijn naar
school kan. Deze regel blijft ook gelden. We gaven ook aan dat we vragen om bij de huisarts een verklaring te vragen; dat
was niet correct. Als er twijfel is over de klachten ov over het wel of niet naar school gaan, dan vragen wij u om dit telefonisch
te overleggen met de huisarts en advies te vragen. Op de site van het RIVM staat ook info hierover. Ook de school kan bij
geval van twijfel even overleggen met de GGD arts. We hopen dat we e.e.a. zo hebben rechtgezet. Met dank aan de ouder
die ons hierop attent maakte!

Terugblik eerste schoolweken.
Het was spannend voor iedereen die eerste schooldag ,15 mei. Maar alles verliep op school heel soepel. Iedereen was heel
blij elkaar weer te zien, ook al gingen de meeste dingen net anders dan gewend (afstand houden bijvoorbeeld)We merkten
wel dat de kinderen veel verhalen en vragen had een over de hele situatie. We hebben de kinderen ruimte gegeven hierover
te praten en te werken- zo is (speels) uitgelegd wat 1,5 meter precies inhoudt en ook waarom we die afstand houden.
Datzelfde geldt voor handen wassen- er leefden veel vragen, zo vroeg een kleuter zich af of hij wel kon en mocht ademen in
de school……of hij geen andere kinderen aan kon steken……Toen dat allemaal duidelijk was, er rust kwam in de hoofden,
was er ruimte om te gaan leren. Daarna is er productief gewerkt; er is veel uitgelegd en aangegeven hoe en wat de kinderen
thuis kunnen maken. Dat is nog wel eens lastig voor een aantal kinderen; dat de uitgelegde stof die meegaat naar huis ook
thuis gemaakt moet worden. We merkten dat dit de 2e week gelukkig veel beter ging en dat de routine er snel inkwam. Met de
input van ouders willen we de laatste 9 dagen de thuiswerk stof nog duidelijker maken voor ouder en kind.

Studiemiddag
De vrijdagmiddag voor de Pinksteren is er een studiemiddag. De kinderen die in de groep zitten voor de lessen van 8.3011.15 uur verwachten wij op school. De andere kinderen hebben vrij. De kinderen die in de middag naar de BSO gaan worden
door ons opgevangen tot 12.30 uur en lunchen dan op de BSO.
Wij gebruiken deze middag om de opening van de school op 8 juni al een stukje voor te bereiden. Verder willen we goed
afspreken hoe we de voortgang en groei van uw kind in kaart kunnen brengen en aan u kunnen rapporteren. Hierover
ontvangt u nog verdere informatie.
Daarnaast starten we met het indelen van de groepen 1.2 en 3 en analyses van gemaakte toetsen en observaties.
Daarmee gaan wij verder op de studiedag van 16 juni. Die dag zijn alle kinderen vrij.
We wensen u een mooie Hemelvaartvakantie en tot maandag 25 mei!
Het team van Avonturijn.

