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De heropening….
Algemene schoolzaken...
Hoera! We zijn deze week
weer lekker gestart!
Goed om te zien dat de
kinderen weer vrolijk en
blij op school zijn gekomen! Helaas moesten we
een dagje later starten
dan gepland i.v.m. de
sneeuw, maar dat mocht de pret dinsdag 9 februari
niet drukken!
Een aantal puntjes voor de komende tijd:
- De geplande studiedag van 12 februari gaat NIET
door; de kinderen hebben gewoon de hele dag les.
- De middenmeting van Cito voor groep 3 t/m 8 gaat
gewoon door, maar we zorgen eerst voor een periode van acclimatiseren na zo’n lange periode van sluiting en afstandsonderwijs. Deze week, de week voor
en na de vakantie is voor herhaling, nieuwe onderwerpen, Cito oefenen en ‘er weer inkomen’. Van 8 t/
m 19 maart zijn de Cito toetsen (voor groep 8 iets
eerder i.v.m. de overstap naar voortgezet onderwijs.
Van 22 maart t/m 5 april maken de leerkrachten de
rapporten en op dinsdag 6 april gaan de rapporten
mee. Vanaf 7 april zijn de online rapportgesprekken.
- De schooldisco die gepland stond in de kalender
gaat helaas niet door i.v.m. de maatregelen.
Denkt u aan het inloggen bij Social Schools? Inmiddels heeft al meer dan 75% van de ouders zich geregistreerd voor Social Schools. Na de voorjaarsvakantie is MSI uit de lucht en gaan we verder met
Social Schools dus log deze week nog in.

AGENDA
19-2

Voorjaarsvakantie ontbijt/lunch.

19-2

Start voorjaarsvakantie.

Vanaf 8-3

Cito middenmeting gr 3-7

6-4

Rapporten gaan mee.

Vanaf 7-4

Rapportgesprekken via Teams

Gelukkig zijn we deze week weer gestart, na een periode van 5,5 weken sluiting en 2 weken kerstvakantie.
Voor sommige kinderen (en voor sommige ouders en
leerkrachten natuurlijk ook) was het wel weer even
wennen hoor! Maar we zijn super blij om de kinderen
weer live te zien i.p.v. via een scherm.
Hieronder schrijven twee juffen: Juf Sascha van groep
7 en juf Diaan van groep 3 over hun ervaringen tijdens
de sluiting en het afstandsonderwijs:
Juf Sascha: ‘Een sluiting onder de basisscholen... iets wat
ik niet had aan zien komen. We moesten op school snel
schakelen om alles op orde te hebben, Teams, roosters,
Snappet. Het was relatief nieuw en onwennig. Niet alleen
voor mij, maar ook voor de kids. Het was voor de één makkelijker schakelen dan voor de ander. Maar 1 ding kan ik
zeker zeggen, alle kids hebben het online ontzettend goed
gedaan. Ook veel dank naar de ouders. Jullie hebben de
kids geholpen, gesteund, gezorgd dat zij op tijd uit bed waren en op tijd bij de online lessen waren. Waar de kids
eerst zo blij waren om te mogen werken met chromebooks,
zijn ze de chromebooks momenteel wel een beetje zat :-)
Om de blije koppies deze week weer te mogen zien, was
geweldig! Ik heb de kids echt gemist.’

Juf Diaan: 14 December werd ineens
aangekondigd dat de scholen opnieuw gingen sluiten. Wat een domper was dat, zo vlak voor de kerstvakantie! Elke dag kwamen de kinderen
in Teams, soms met tegenzin, maar
vaak met een berg enthousiasme.
Ondanks dat ik de kinderen miste,
heb ik vanaf afstand van ze genoten.
Met vlagen was het ook hilarisch; een kindje moest het
woordje huur lezen, maar verwarde de uu met de oe. Het
kindje begreep niet waarom zijn moeder en zijn juf samen
zo veel lol hadden. Het afstandsonderwijs was niet altijd
makkelijk voor de kinderen, voor hun ouders en voor mij als
leerkracht. Maar terugkijkend op de afgelopen periode,
dan overheerst een gevoel van trots! Ik ben mega trots op
de kinderen uit mijn groep (3), die zo ontzettend goed hun
best hebben gedaan. Ik heb ook veel bewondering voor de
ouders van mijn leerlingen; voor hun creatieve oplossingen
als hun kind niet wilde werken, thuisonderwijs combineren met hun eigen werkzaamheden. Ik weet het, het was niet makkelijk,
maar het is wel gelukt; met
elkaar en vooral dankzij jullie De Vlierboom is
onderdeel van
inzet en betrokkenheid konden de kinderen verder groeien! Super bedankt!

