VONDERNIEUWS
Agenda
28 februari t/m 4 maart
7 maart
8 maart
10 maart
10 maart
24 maart
31 maart
31 maart

voorjaarsvakantie
luizencontrole
portfoliogesprekken 1-2-3
portfoliogesprekken 1-2-3 en 6-7
MR/2OV
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Vonderraad
Verkeersexamen theorie

maart 2022
Jarigen deze maand:
1 maart: Tibbe (groep 1)
9 maart: juf Marcella
20 maart: Sheridon (groep 5)
24 maart: Meike (groep 3)

Gefeliciteerd!

Wist u dat
… we een hele trotse prins en prinses carnaval hebben!
… wij het fijn vinden dat er zoveel ouders via de livestream mee gekeken hebben naar de onthulling
… alle kinderen genoten hebben van het schoolcarnaval
… we de inzet van onze collega’s om het ziekteverlof van juf Diane en juf Stefanie in te vullen erg waarderen!
… wij iedereen een gezellige vakantie wensen en hopen elkaar in goede gezondheid op school terug te zien
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Juf Marleen
Op zondag 6 februari zijn juf Marleen en Boy de trotste ouders van Kay geworden.
We wensen hen samen veel liefde, geluk en een goede gezondheid toe!

Groep 3
Vorig schooljaar hebben we in april de keuze gemaakt om groep 3 aan te laten sluiten bij groep 4-5. Aanleiding
hiervoor was enerzijds de grote instroom van 4 jarigen, waardoor de groepssamenstelling in 1-2-3 veranderde
én anderzijds het verplicht werken in groepsbubbels, waardoor er niet samen gespeeld en gewerkt kon worden.
Kijkend naar de onderwijsbehoeften van de kinderen in groep 3 hebben we toen, in overleg met ouders en het
team, een aanpassing in de groepssamenstelling gemaakt. Dit schooljaar zien we echter geen meerwaarde om
groep 3 over te plaatsen. We hoeven niet langer in de groepsbubbels te blijven én ervaren een fijne
groepsdynamiek in groep 1-2-3. Kinderen genieten van het spelend leren en van elkaar. Wel vinden we het
belangrijk groep 3 wat extra uitdaging te bieden en alvast te laten wennen aan de werkwijze van groep 4-5.
Vandaar dat zij na de carnavalsvakantie op maandagmiddag en vrijdagochtend in groep 4-5 aan zullen sluiten
en hier deelnemen aan de creatieve vakken en gymlessen. Op deze manier proberen we ons aanbod zo goed
mogelijk aan te laten sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Ouders van groep 3 zijn hiervan op de hoogte.
Corona maatregelen
In de laatste persconferentie zijn er door de minister een aantal versoepelingen aangekondigd.
Vanaf nu gelden op school de volgende maatregelen:
 Ouders zijn weer welkom in de school
 We schudden geen handen
 Klaslokalen worden goed geventileerd
 Er hoeft in de school géén mondkapje te worden gedragen
 Volwassenen hoeven géén 1,5 meter afstand van elkaar te houden
 In en buiten school mogen activiteiten georganiseerd worden waarbij ouders aanwezig zijn
 Bij klachten blijf je thuis en doe je een test (een zelftest of bij de GGD)
Is de uitslag negatief, mag uw kind naar school
 Heeft uw kind klachten en laat u het kind niet testen? Houd uw kind dan thuis
Uw kind mag weer naar school als het 24 uur klachtenvrij is
 Na een positieve (zelf)testuitslag blijft uw kind 5 dagen thuis
Daarna mag uw kind, mits 24 uur klachtenvrij, terug naar school
 Onderwijspersoneel en kinderen van groep 6, 7 en 8 wordt geadviseerd om twee keer
per week thuis een zelftest te doen. De zelftesten worden 2 wekelijks door school verstrekt
 Ook kinderen uit andere groepen kunnen via school zelftesten verkrijgen. U kunt dit aangeven door via
het ouderportaal een bericht te sturen naar Marcella
Bovenstaande betekent gelukkig dat we ons onderwijs weer zoveel mogelijk ‘als vanouds’ in kunnen vullen.
Portfoliogesprek
Vanwege het ziekteverlof van juf Diane en juf Stefanie zijn
de portfoliogesprekken van groep 1-2-3 en een aantal van
groep 6-7 verzet naar na de vakantie. Via het
ouderportaal ontvangt u binnenkort een nieuwe
uitnodiging tot inschrijving. Het gesprek vindt plaats op
school, in het bijzijn van ouders, de leerkracht én het kind.
Ook kinderen van groep 1 mogen bij het gesprek
aanwezig zijn, vanaf groep 2 verwachten we alle kinderen
bij het gesprek. Elk gesprek duurt 15 minuten.
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