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Inleiding.......
Het is alweer enige tijd geleden dat u een ouderbulletin heeft gehad. Ik hoop nu weer om de week een ouderbulletin
te kunnen versturen.
Na de kerstvakantie is er een aantal weken thuisonderwijs geweest, maar gelukkig zijn we nu alweer 5 weken open.
Ondanks alle beperkingen hebben we het onderwijs weer zo goed mogelijk opgepakt.
Tot op heden hebben we 1 klas (groep 5) in quarantaine moeten zetten. Dat waren 3 dagen voor de voorjaarsvakantie.
Verder komen er af en toe meldingen binnen van kinderen die getest moeten worden en gelukkig zijn die meestal
negatief.
Ik heb een speciaal nummer van de GGD. Zij kunnen precies vertellen wat de school moet doen indien er kinderen
besmet zijn. De regels zijn nu zo ingewikkeld dat ik contact opneem met de GGD als niet duidelijk is wat te doen.
Wij zij heel blij dat het aantal besmettingen tot nu toe meevalt en dat de kinderen elke dag naar school kunnen. Mocht
een groep in quarantaine moeten dan wordt er gestart met thuisonderwijs. U krijgt dan bericht wat u moet doen.
Op school houden we ons uiteraard zo goed mogelijk aan de maatregelen. In de pauzes spelen er maar 2 groepen
tegelijk buiten en zijn de pauzetijden verspreid over de ochtend. Het continurooster zorgt er ook voor dat er, in ieder
geval tussen de middag, zo min mogelijk bewegingen zijn rond de school. We hebben een goede afsprak gemaakt met
de TSO zodat de kinderen tussen de middag lekker naar buiten kunnen en de leerkrachten even pauze hebben.
Kortom, tot nu toe zijn wij zeer tevreden over hoe het gaat op de Havenrakkers.
Activiteiten
Langzamerhand proberen we weer wat meer activiteiten te doen in de school. Maar alles nog zeer beperkt en
“Coronaproof".
Zo is er vrijdag 9 april voor alle kinderen een speciale Mad Science les in de klas. De kinderen
krijgen van een professor van Mad Science les met allerlei leuke proefjes.

Wij zijn bezig nog meer gastdocenten in de school te
krijgen die in de klas een leuke leerzame les kunnen
verzorgen.
Er komen yogalessen, dramalessen, danslessen voor de
kinderen. Deze lessen worden in de gymzaal gegeven
zodat we de Coronaregels in acht kunnen houden.
We maken ook geregeld gebruik van “een kunstenaar in
de klas". De komende tijd gaan we deze kunstenaars ook
wat meer inzetten in alle klassen zodat alle kinderen een
les krijgen van een kunstenaar.
Helaas kunnen er ook nog dingen niet. De koningsspelen kunnen we nog niet doen zoals we het vorige jaren
organiseerden maar we gaan wel iets sportiefs organiseren voor de kinderen. We starten de dag (vrijdag 23 april) met
een lekker ontbijt en daarna zijn er een paar sportieve activiteiten buiten voor iedereen.

Zwemlessen.
Komende maandag starten de zwemlessen weer voor de kinderen uit de groepen 3 en 4. Er mag 1 hulpouder
mee om toezicht te houden in het zwembad. Meer ouders mogen er niet mee. De zwemtijden zijn hetzelfde
als voor de lockdown. De kinderen van deze groepen moeten hun zwemspullen dus meenemen. De kinderen
van groep 3 gaan voor het eerst zwemmen. Zij zwemmen om 9.35 uur. Een bus haalt de kinderen op.
Continurooster.
Het continurooster blijft in ieder geval tot de meivakantie. Opspoor heeft dit in samenspraak met de
directeuren bepaald. Op deze manier zijn er tussen de middag geen ouders op school en beperken we de
drukte op de schoolpleinen. Op de woensdag hebben we nu ook tot 14.00 uur les. Mocht dat voor sommige
kinderen problemen opleveren, bijvoorbeeld voor deelname aan een sportclub, neemt u dan contact op met
de leerkracht van uw kind.
We weten nu nog niet of het continurooster na de meivakantie wordt verlengd.
Oudergesprekken.
Ik hoor van veel leerkrachten dat de oudergesprekken goed verlopen. Hoewel alle gesprekken nu via de
computer gaan is het contact goed en loopt alles keurig op schema. Komende week zijn er ook nog
gesprekken.
Leerachterstanden.
Met forse investeringen wil het kabinet leerlingen en studenten op alle niveaus, van basisschool tot universiteit, de kans
geven om hun door corona opgelopen achterstand in te halen.
Het gros van het geld uit het steunpakket, zo’n 6 miljard euro, gaat naar basisscholen, middelbare scholen en het
speciaal onderwijs. De in totaal 6600 basisscholen kunnen elk rekenen op gemiddeld 180.000 euro. Dat geld mag
uitsluitend gebruikt worden om leerachterstanden weg te werken. Scholen bepalen zelf hoe die achterstanden weg te
werken en waar dat extra geld van het kabinet voor te gebruiken.
Nog voor de zomer moeten scholen de achterstanden van hun leerlingen in kaart hebben gebracht. Die analyse vormt de
basis voor hun plannen om de komende 2,5 jaar de achterstanden weg te werken.
Trouw, 17 februari 2021
Zoals u weet hebben we afgelopen weken Cito-toetsen afgenomen bij alle kinderen. Dit hebben we gedaan om te kijken
of er bij kinderen of op bepaalde vakgebieden achterstanden zijn en omdat we dus een plan moeten maken hoe wij het
geld gaan inzetten. De scores worden geanalyseerd en u krijgt daar volgende week een brief over. De komende
maanden gaan wij in gesprek met het bestuur over de extra inzet van deze gelden. Dit punt zal ook op de agenda van de
MR komen te staan.
Hoewel wij het welzijn van de kinderen op dit moment belangrijker vinden dan allerlei toetsen is het afnemen van die
toetsen een verplichting van de inspectie.
Brandweer
De brandweer zoekt nog vrijwilligers!
De poster hangt ook bij de gymzaal.

Voor info mail naar : a.lubrecht@vrzw.nl

Fijn weekend!

