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GENIETEN IN DE SNEEUW
Wat een bijzondere start voor de kinderen,
na de sluiting, in deze witte, wondere
wereld. Sommige jonge kinderen kennen
amper de beleving van sneeuw. Ze
moesten weer naar school, waar er meer
klasgenootjes op hen wachten, dan voordat
we dicht moesten. Kinderen werden
gehaald en gebracht met de slee. We
waren aanmerkelijk meer tijd kwijt met
elkaar helpen met alles aan en/of
uit trekken. Waarbij we een beroep op uw
geduld deden buiten in de kou wachtend
op de kinderen. We speelden vaker en
langer buiten en we gymden zelfs in de
sneeuw. Het was een geslaagde, aparte, niet van te voren te voorspellen, maar ook,
vermoeiende week voor de kinderen en de leerkrachten! Rust lekker uit in het weekeind!
SCHOOL OP SEEF
Nu de scholen weer starten, willen we u nog eens attenderen op wat
zaken, die met de verkeersveiligheid in tijden van Corona te maken
hebben. Zoals:
* Hebben de fietsen lang stilgestaan? Check de verlichting en de
andere veiligheidszaken van de fiets nog even goed.
* Houd het afscheid bij de school kort, zo maakt u het voor uzelf en
anderen gemakkelijker om de afstand van 1,5 meter te behouden.

LEERLINGENRAAD
Helaas kunnen de 2 wekelijkse afspraken van juf Anja met de leerlingen uit de
leerlingenraad niet doorgaan, zoals we gewend waren. We hebben wel met elkaar
afgesproken dat de 2 vertegenwoordigers uit één klas boodschappen, tips, etc. kunnen
overbrengen bij juf Anja. Én niet onbelangrijk de leerlingen kunnen niet zelf rondleiden,
dan komen ze immers in alle klassen, maar wel vragen van nieuwe ouders beantwoorden
en hen vertellen over ons integraal kindcentrum. Dus we doen het anders, maar we
blijven wel in gesprek met elkaar.

CUPCAKES
Alle foto’s die we hebben ontvangen van de cupcakes hebben we bijgevoegd. Zie de bijlage.
Hartelijk bedankt voor het sturen, hopelijk hebben jullie genoten van het bakken én opeten!
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BERICHT VAN DE TYPETUIN
Op woensdag 10 maart 2021 om 14:30 uur start, bij voldoende aanmeldingen, de klassikale
typecursus van de Typetuin op de Pijler. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wellicht is de reden dat
u uw kind nog niet heeft ingeschreven de onzekere periode waarin we leven. Middels deze
routekaart verschaffen wij u graag duidelijkheid over de route naar de start van de cursus en hoe
we tijdens de cursus in bepaalde situaties handelen. Uitgangspunt is dat uw kind hoe dan ook
slaagt voor de cursus. Wees verzekerd van een plek en schrijf in via www.typetuin.nl/aanmelden.

ROUTEKAART
Inschrijven

De vroegboekkorting van 25 euro is omgezet in een vaste
korting en wordt ongeacht het moment van inschrijven
toegekend. U betaalt 160 euro i.p.v. 185 euro.

Annulering

De uiterste datum om kosteloos te annuleren is verder in de
toekomst geplaatst. Dit kan nu t/m 24 februari 2021.

Verschillende scenario’s
A. De school blijft open
gedurende de cursus.

We verzorgen de cursus volgens planning (deze krijgt u
toegestuurd).

B. De scholen gaan voor
de aanvangsdatum voor
ons dicht door
bijvoorbeeld een
lockdown.

1. Zodra de school weer open gaat en de situatie het toelaat,
gaan we van start met de cursus.
2. Wanneer het aantal resterende schoolweken onvoldoende
is om een volledige cursus te kunnen verzorgen/plannen zijn
we genoodzaakt van onze kant de cursus te annuleren. U
krijgt de volgende keuzemogelijkheden:
A. U verschuift de inschrijving naar volgend schooljaar.
B. U stapt over op de online cursus en krijgt het verschil
terug.
C. U annuleert de inschrijving en krijgt uw betaalde
cursusgeld terug.

C. De school gaat
tijdens de cursus voor
ons dicht door
bijvoorbeeld een
lockdown.

1. Zodra de school weer open gaat en de situatie het toelaat,
maken we een nieuwe planning en vervolgen we de cursus.
2. Wanneer het aantal resterende schoolweken onvoldoende
is om alle resterende lessen in te kunnen plannen ontvangt u
per niet genoten les 5 euro terug
3. Onze typecoach blijft uw kind tot de zomervakantie op
afstand monitoren en begeleiden. Uw kind slaagt, mits
natuurlijk voldoende geoefend.
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ENQUÊTE AFSTANDSONDERWIJS
Nogmaals bedankt voor het invullen van de enquête over het afstandsonderwijs. De
resultaten vindt u in de bijlage. Deze worden met het team en de MR besproken om er
ons voordeel mee te doen tijdens een nieuwe sluiting, die er overigens hopelijk niet gaat
komen!!!
De voorlopige conclusie luidt dat ouders vinden dat we we het afstandsonderwijs sterk
verbeterd hebben t.o.v. de vorige schoolsluiting. Ouders zijn over het algemeen (dik)
tevreden. Onze visie op afstandsonderwijs past bij onze populatie. Natuurlijk zijn er ook
ouders die nieuwsgierig waren naar volledig online onderwijs. Onderstaande punten
nemen we in ieder geval mee:
We behouden de vaste planning met verwijzing naar filmpjes etc.
We behouden de vaste meetmomenten.
We verbeteren de instructiefilmpjes en/of instructie momenten.
Mogelijk komen er nog meer verbeterpunten naar voren in de besprekingen, deze zullen
we niet nalaten toe te passen indien mogelijk.
Het was fijn om op deze manier terugkoppeling te krijgen van u.

ACTIVITEITEN VOORJAARSVAKANTIE
De voorjaarsvakantie komt er aan. Hoeksche Waard Actief
organiseert, in samenwerking met lokale verenigingen en aanbieders, een programma vol
sport en spel in de Hoeksche Waard. Wij nodigen alle kinderen uit de Hoeksche Waard uit
om deel te nemen aan de vakantie activiteiten van Hoeksche Waard Actief. De flyer vindt u
in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Met vriendelijke groet namens team sportstimulering,
Margreet Wigmans, C
 ombinatiefunctionaris sportstimulering 0
 618167502 | 085-0707347

SLINGERS
Om het feest van de start voor de kinderen
compleet te maken, hebben zij ook zelf
slingers gemaakt. Bij sommige groepen
hangen ze al op. Zie de foto’s…..
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LEERLINGVOLGSYSTEEM EN RAPPORT
Twee x per jaar worden de leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn
bedoeld om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen op de kernvakken. We toetsen bij de
kinderen of de instructie die de leerkrachten hebben gegeven, zodanig is geweest dat deze is
aangekomen en beklijft bij de leerlingen. Normaliter vinden deze toetsen plaats in januari en
juni. Deze zullen we nu afnemen na de voorjaarsvakantie.
Omdat we u graag willen informeren hoe uw kind zich heeft ontwikkeld gedurende deze
bijzondere periode, hebben wij besloten het 2e rapport wel m
 ee te geven. Het lukt ons echter
niet alle informatie daarvoor verwerkt te hebben vóór 17 mrt. a.s Daarom gaat het rapport
precies 1 week later mee. De gesprekken zijn wel in de week zoals vermeld op de
jaarkalender. Bij het rapport vindt u tzt een begeleidend schrijven over hoe u het rapport moet
lezen en hoe we de inhoud interpreteren.

SNORRENJACHT
Heeft u deze SNOR al in het echt gezien?
Hartelijk dank voor het insturen van de foto.
Ik hoop dat u allen veel plezier heeft beleefd aan
de wandeling door het dorp met uw kind(-eren).
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat de
snorren ook in Puttershoek gespot zijn…. Leuk!
En ‘t Kompas online heeft met o.a. deze foto ook
aandacht besteed aan onze jacht!

DWERGENFEEST
Het dwergenfeest voor de kinderen van groep 1 en 2 staat nu, onder voorbehoud,
gepland op maandagavond 8 maart a.s. om 18.30 uur. We willen dit unieke feest voor de
kinderen heel graag doorgang laten vinden. Maar we zijn gehouden aan de corona
maatregelen. Het voorbehoud geldt omdat er nog een persconferentie gepland staat op
23 februari a.s. Voor de organisatie zijn we afhankelijk van mogelijke besluiten die dan
aangekondigd worden. We rekenen op uw begrip en hopen er het beste van. Duimen
maar…

AGENDA
Ma. 15 feb. Eind adviesgesprekken, online/telefonisch.
Do. 18 feb. Afsluiting thema Alles-in-1 in de eigen klas, zonder ouders.
Vr. 19 feb. Start voorjaarsvakantie.
Ma. 8 mrt. Dwergenfeest, onder voorbehoud.
Vr. 12 mrt. Open dag vervalt. Mocht u ouders kennen, die graag kennismaken met de
school, dan kunnen zij een persoonlijke afspraak maken met school. Zegt u het voort aub.
Wo. 24 mrt Tweede rapport mee i.t.t. wat in de jaarkalender staat.
Week van 22 t/m 26 mrt. Rapportgesprekken, telefonisch.
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