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Niet vergeten
Maandag 18 januari Start Cito toetsen uitgesteld
Dinsdag 9 februari Adviesgesprekken groep 8, onder voorbehoud.
Woensdag 10 februari Dassenbur(i)cht 6.

Vanuit de directie:
Vanuit Jantje Beton:

Goed nieuws!! Het totale bedrag van alle verkochte loten is 4722 euro, waarvan wij dus als school de
helft van Jantje Beton ontvangen. Allen heel hartelijk dank voor de inspanning en de medewerking!
Dit bedrag gaan we gebruiken voor het opknappen van de speelplaats!

Corona / thuisonderwijs:
Zoals u allen hebt gehoord gaan we zeker nog een week langer dicht, in ieder geval tot 25 januari. In de loop van
de komende week zal duidelijk worden hoe besmettelijk de nieuwe Engelse variant van het coronavirus is en
wat dat voor de basisscholen betekent.
Wij gaan de komende week op dezelfde manier verder met de online lessen. Omdat we uitgegaan waren van
twee weken sluiten in januari, hebben de kinderen niet voldoende materialen meer thuis. De meeste
leerkrachten zijn al volop bezig met het maken van een nieuw rooster en het klaarleggen van werkboekjes e.d.
die de kinderen thuis nodig hebben. Vanaf a.s donderdag 14 januari kunnen de kinderen die in de noodopvang
zitten de materialen al mee naar huis krijgen. Voor de andere kinderen geldt, dat de spullen vrijdag 15 januari
tussen 12.00 en 13.00 uur opgehaald kunnen worden door de kinderen zelf. Geeft u de kinderen wel een tas
mee, zodat alles netjes thuis aankomt.

Graag wil ik alle ouders die zo’n lieve en positieve berichten hebben gestuurd over het thuisonderwijs naar ons
van harte danken. Dat doet ons echt goed!
Wij willen u bedanken voor uw steun en het motiveren van de kinderen. We beseffen heel goed dat dit niet
altijd gemakkelijk is, zeker niet als u zelf ook moet werken. Gelukkig komt er ooit een einde aan!

Noodopvang:
Ook de noodopvang gaat op dezelfde manier door als de afgelopen weken. U krijgt geen nieuw
aanmeldformulier, we zetten de wensen die u al kenbaar gemaakt heeft gewoon nog een weekje door. Zijn er
wijzigingen dan kunt u die doorgeven aan margareth.bosse@eenbes.nl
Ik heb u al eerder laten weten dat de groep kinderen die gebruik maakt van de noodopvang erg groot is. In de
ochtenden zitten er soms 10 of meer kinderen in één klaslokaal, terwijl de leerkracht de online lessen ook moet
verzorgen. Dit geeft een enorme druk. We kunnen daarom ook de extra ondersteuning nauwelijks of niet
waarmaken. Hopelijk heeft u daar begrip voor.
Wij waarderen het enorm dat meerdere ouders zelf (deels) voor de opvang zorgen, terwijl er wel sprake is van
een cruciaal beroep. Dank daarvoor!

Toetsperiode:
Volgens de kalender zou de nieuwe ronde Citotoetsen komende week van start gaan. Dit gaan we allemaal
doorschuiven. Er komt vanuit ons bestuur Eenbes een gezamenlijk standpunt over het afnemen van de Cito
toetsen. U kunt ervan uitgaan dat we na opening van de scholen de kinderen eerst een periode, denk daarbij
aan ongeveer twee weken, weer helemaal aan school laten wennen voordat we gaan toetsen.
Met het verschuiven van de toetsen zullen ook het rapport en de gesprekken daarna mee schuiven. Zodra we
met zekerheid weten wanneer we weer opengaan kunnen we een planning maken en die met u communiceren.

Groep 8:
Ook voor groep 8 schuift alles door. Zij zouden al iets eerder aan de toetsen beginnen in verband met de
advisering en het aanmelden op de nieuwe school van VO. Die aanmeldtermijn zal zeker ook een paar weken
verschuiven.
De advisering is uiteraard een zeer belangrijk moment in groep 8. Wij zullen hier dit jaar zeer coulant mee
omgaan en rekening houden met de situatie. Is er twijfel dan zullen we u als ouders zeker vooraf benaderen om
dit te bespreken.
De adviesgesprekken gaan we ook iets verschuiven, maar we zullen ervoor zorgen dat er voldoende ruimte zit
tussen de adviesgesprekken en het moment van aanmelden. U hoort dit binnenkort.

Vanuit de Oudervereniging:
Beste ouders,
Wat was het toch spannend sinterklaas op school! De kinderen hebben heel erg genoten . En de ouderraad was
erg blij dat wij zo’n mooi programma voor deze dag hadden kunnen maken met school. Ook voor kerst waren
wij helemaal klaar. Met o.a. een lekkere brunch voor alle kinderen. Helaas door de lockdown is dit niet meer
doorgegaan. De gemaakte kerststukjes en knutsels zijn nog wel naar de Archipel groep gebracht. Gelukkig
hebben wij nog wel iets leuks om te knutselen en iets lekkers in de tas met alle thuiswerkspullen kunnen doen.
De ouderraad staat in ieder geval te trappelen om weer aan de slag te gaan voor de kinderen en school zodra
het mogelijk is.
Voor de decoratiegroep hebben wij enkele aanmeldingen gekregen om de groep uit te breiden. En ook hebben
we nieuw materiaal ontvangen. Dank je wel daarvoor.
Verder willen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten een ❤ onder de riem steken. Nog even volhouden en
hopelijk mag de school snel weer open en kunnen we elkaar weer live zien i.p.v. via Teams.

Nieuws vanuit het kinderdagverblijf
Wat een bijzonder jaar was 2020. Wel naar de opvang, toen weer toch niet en dan sluiten we het jaar
af in lockdown. Alle festiviteiten en voorbereidingen worden stop gezet en schakelen naar een
uiteinde dit echt anders is dan anders.
Gelukkig kunnen we er toch nog een klein feestje van maken, met de kinderen die er zijn. Samen met
de BSO en met Marcel en Doreen eten we lekkere oliebollen, natuurlijk, mocht de poedersuiker niet
ontbreken. Om het extra feestelijk te maken waren er glitter-toeters en glitter-serpetines.

Nieuws vanuit de BSO
Ook hier was het flink schakelen. Er was een mooi vakantieprogramma in elkaar gezet om de kinderen
op een leuke manier te vermaken. En ondanks de Lock down is dat toch gelukt voor de kinderen die
gebruik maken van de noodopvang. Het thema is Winterwonderland. De BSO-kinderen boven hebben
een winterlandschap bedacht met een ski-helling en een ijsbaan. Verder gaan we nog fossielen uit ijs
hakken, een ijsbouwwerk maken van suikerklontjes en vogelhuisjes maken. Kortom we vervelen ons
echt niet.
Wij wensen iedereen een gezond en mooi 2020
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