april 2021

Beste ouder, verzorger,
Corona
Helaas blijft Corona nog een onderwerp in de nieuwsbrief, maar we zijn al blij dat we kleine stapjes
kunnen maken in het versoepelen van de regels. Meester Corne is er weer om de gymlessen te geven
en de ambulant begeleiders mogen, met inachtneming van de richtlijnen, weer op school komen om
kinderen te begeleiden. Hopelijk kunnen we volgende maand weer wat versoepelingen aankondigen.
Nogmaals: “Laten we volhouden”.
Controle hoofdluis
Het controleren van hoofdluis bij de kinderen kan op dit moment nog niet op school plaats vinden.
We willen u vragen hier thuis op te controleren, waarvoor dank.
Personeel
We hebben u in een eerdere nieuwsbrief bericht over de personeelsbezetting op school. Tot nu toe is
het ons steeds gelukt om het op te lossen. Helaas kunnen we niet uitsluiten dat we de komende
periode onverhoopt groepen thuis moeten laten, indien we de vervanging van een leerkracht niet
rond krijgen.
We zijn blij dat meester Joël op korte termijn weer voor de klas kan staan. Juf José moeten we helaas
nog wat langer missen in groep 3/4. We zullen ook voor na de meivakantie weer ons uiterste best
doen om voor structurele vervanging te zorgen. De ouders van de betreffende groep ontvangen
hierover bericht van ons.
Portfolio en gesprekken
Voor de meivakantie krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis, zodat jullie die met de
kinderen thuis nog eens in kunnen zien. De gesprekken zullen telefonisch zijn of via Zoom. In
sommige klassen zal dat misschien niet bij iedereen lukken om dit op korte termijn te regelen, maar
we doen ons uiterste best hiervoor. Vanwege de vervanging en de extra inzet van de leerkrachten in
de verschillende groepen zullen er ook nog gesprekken na de meivakantie zijn met ouders van een
aantal groepen.
Koningsspelen
Op 23 april zijn de Koningsspelen. Dit jaar iets anders dan andere jaren. We gaan er, binnen de
mogelijkheden, hoe dan ook een sportief feestje voor de kinderen van maken. Hierover volgt nog een
aparte brief met alle informatie over deze dag.
IEP eindtoets
De kinderen van groep 8 buigen zich over de eindtoets. Ze hebben pas al een proeftoets gemaakt,
zodat ze vast kennis kunnen maken met de vraagstelling en kunnen zien wat er zoal van hen wordt
verwacht. Heel veel succes voor alle groep 8 leerlingen!

Schoolreis/schoolkamp
We hadden in mei de schoolreis en het schoolkamp op de planning staan. Vooralsnog mogen we
geen kamp of schoolreis organiseren. We hebben ons te houden aan de regels en wachten dus maar
rustig af wanneer we iets mogen gaan ondernemen met de kinderen. We zullen tegen die tijd verder
kijken welke mogelijkheden er zijn om nog iets te organiseren. Het kamp zal dit schooljaar in ieder
geval niet plaatsvinden.
GVO
Jammer genoeg zijn er op dit moment door de Coronamaatregelen geen lessen op school mogelijk.
Juf Tina heeft tot nu toe steeds online lesbrieven gemaakt voor de kinderen die GVO volgen, echter is
dit voor haar nu niet meer mogelijk om dat op deze wijze te continueren. Hopelijk is het op termijn
weer mogelijk dat juf Tina de lessen op school komt geven.
Avondvierdaagse
De organisatie van de avondvierdaagse heeft ons laten weten dat de Avondvierdaagse en andere
activiteiten die ze hadden gepland in de week van 12 t/m 16 april 2021 niet door zullen gaan. Ze
hebben alles een jaar opgeschoven naar 2022. Hopelijk kunnen ze dan weer een volwaardige
“Avondvierdaagse” organiseren. De Avondvierdaagse zal georganiseerd worden van maandag 4 april
t/m vrijdag 8 april 2022. (Kids) Run 6 april)
Data komende periode
20 en 21 april
23 april
26 april
10 mei
13 mei
14 mei

Team de Reiger

IEP Eindtoets
Koningsspelen
Meivakantie
Weer naar school
Hemelvaartsdag
Brugdag, vrij

