OUDERMEMO
NUMMER 11 - 22 JANUARI 2021
AGENDA
Datum
Vrijdag 5 februari
Maandag 8 t/m Vrijdag 12 februari

Gebeurtenis
Ophalen Portfolio’s
Portfoliogesprekken

VANUIT DE DIRECTIE
Het thuisonderwijs duurt voort. We begrijpen dat het een enorme opgave is voor ouders.
Complimenten hoe dat wordt opgepakt door jullie! We hebben echt respect voor de begeleiding zoals die momenteel thuis wordt geboden. Tussen alle andere werkzaamheden door is
er volop aandacht voor het onderwijs aan kinderen.
We zien ook wel een toename van de noodopvang, maar door een goede spreiding en beperking van het aantal dagen dat kinderen komen, is het wel te doen. Samen zoeken we
naar mogelijkheden zodat onze kinderen zich ondanks alles goed blijven voelen en zich kunnen ontwikkelen. Blijf ook vooral komen met vragen of problemen, er is altijd wel een soort
van oplossing te bedenken. We vinden het ook heel fijn te merken dat alle ouders echt hun
best doen om de noodopvang zo weinig mogelijk te gebruiken. Dank daarvoor.
Inmiddels zijn we bezig met het maken van de portfolio’s die vrijdag 5 februari in de loop van de dag opgehaald kunnen worden. In de week daarna zijn de online gesprekken met de leerkrachten. Vergeet niet om u in te
schrijven voor een gesprek. Informatie hierover vindt u verderop in deze
memo.
We wensen u allen een fijn weekend……… een weekend met weer extra maatregelen, laten
we hopen dat het ervoor zorgt dat de scholen in elk geval weer snel open kunnen. We missen
de kinderen!
Vriendelijke groet, mede namens het team,
Conny Rijnen

PORTFOLIOGESPREKKEN ONLINE
Naar aanleiding van het portfolio zullen we online (via Teams) gesprekken houden met ouders/verzorgers in de week van maandag 8 t/m vrijdag 12 februari.
Een portfoliogesprek plant u zelf in via de Basisschoolapp/gespreksplanner.
De ouders/verzorgers van gezinnen met 3 kinderen of meer op school kunnen een gesprek
plannen vanaf maandag 1 februari 9.00 uur
De ouders/verzorgers van gezinnen met minder dan 3 kinderen op school kunnen een gesprek plannen vanaf 3 februari 9.00 uur.
De inschrijving voor alle ouders sluit op vrijdag 5 februari om 18.00 uur, dus plan uw gesprek(ken) op tijd in!
Let op: Op de ingeplande tijd neemt de leerkracht met ouders/verzorgers contact op via het
account in Teams van de betreffende leerling voor het voeren van het geplande gesprek.
Hebt u meerdere kinderen op school? Dan zal elke leerkracht via het account van de betreffende leerling contact zoeken. (Het is niet de bedoeling om zelf contact op te nemen.)
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TEGENSTELLINGEN
Een aantal kleuters oefenden deze week via een online lesje met tegenstellingen.
Eerst aan de hand van kaartjes die zij bij hun leerplan hadden gekregen, daarna gingen ze zelf aan de slag. Ze zochten naar tegenstellingen in hun omgeving.
In deze collage zie je er een paar. Herkennen jullie de tegenstellingen die zij vonden?

LEGO CHALLENGE
Om het harde werken af te wisselen met plezier zijn we met alle groepen een Lego challenge
begonnen. De uitdaging was een continent uit te beelden.
Iedereen was erg enthousiast en er werden mooie bouwwerken gemaakt.
Misschien een idee voor thuis om schoolwerk af te wisselen met ontspannende activiteiten.

