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Agenda
12-02-21
15-02-2118-02-21
16-02-21
19-02-21 –
28-02-21
01-03-21
02-04-21
05-04-21

Rapporten mee
Oudercontactgesprekken
LESDAG; STUDIEDAG VERVALT
Voorjaarsvakantie
LESDAG; STUDIEDAG VERVALT
Goede vrijdag; kinderen vrij
2de Paasdag; kinderen vrij

COVID-19
Wat missen wij de kinderen! Helaas moeten we tot zeker 7 februari thuisonderwijs verzorgen en hopen we de
kinderen op 8 februari weer te verwelkomen. We houden in ons achterhoofd rekening met een slechter
scenario, waarin we langer dicht moeten blijven. De Britse variant van het COVID-virus is er namelijk eentje om
rekening mee te houden, wanneer je de beelden uit Groot-Brittannië ziet.
Voor veel ouders is dit een zware periode waarin thuiswerken en thuisonderwijs verzorgen gecombineerd
moet worden. Spanningen en stress vanwege het werk en onderwijs geven aan uw kind(eren), de onzekerheid
over de toekomst, sociale contacten worden beperkt; mensen die we lief hebben kunnen we niet zien; allemaal
redenen waarom de afgelopen en de komende periode zwaar zijn.
We hebben het al eens eerder benoemd in de nieuwsbrief en dat doen we nogmaals; het belangrijkste deze
periode is dat u liefde en aandacht geeft aan uw kind. Wanneer u problemen ervaart met thuiswerken kunt u
dat met de groepsleerkracht bespreken. Wellicht heeft de leerkracht tips voor u.
Thuisonderwijs
Wij vinden onderwijs en bewegen erg belangrijk. Vandaar dat juf Melissa en Juf Shona een speurtocht hebben
uitgezet voor de hele school waarin bewegen en onderwijs samenkomen. U kunt deze speurtocht volgen
wanneer u wilt, wanneer het u uitkomt. Om de speurtocht te kunnen volgen heeft u een device met QR-code
reader en internet nodig.
De speurtocht kunt u maandag terugvinden in de documenten van Teams. De groepsleerkracht zal deze
maandag uploaden.
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Studiedagen vervallen
In een normale situatie maken we een jaarplanning en passen wij deze, gaandeweg het jaar, nooit aan. De
ontwikkeling van het team is belangrijk en daar maken we tijd voor. Bijzondere omstandigheden vragen om
bijzondere maatregelen.
In overleg met het team en de MR hebben we besloten om twee studiedagen te laten vervallen; 19-02-2021 en
01-03-2021. Op deze dagen geven wij gewoon les. In eerste instantie doen we dit voor de kinderen. Op de
tweede plaats komen we op deze manier u als ouder tegemoet.
Rapporten
De rapporten worden op vrijdag 12-02 meegegeven. Deze zijn ingevuld met de gegevens die wij vóór de
lockdown verzameld hebben.
Oudercontactgesprekken
In de week voor de voorjaarsvakantie (15-02 t/m 19-02) zijn er oudercontactgesprekken. Op 10-02 worden er
uitnodigingen voor deze gesprekken verstuurd.
Ontwikkeling/toetsen/CITO
Om in te spelen op de onrust onder ouders, spanningen thuis en om duidelijkheid te scheppen hebben we een
korte uitleg hoe wij omgaan met de bovenstaande punten.
Allereerst toetsen. Waarom toetsen we? Waar ouders vaak denken dat een toets (alleen!) een waardeoordeel
is, is een toets voor ons een hulpmiddel om meer informatie te krijgen over de ontwikkeling van een kind. Met
de informatie kan de leerkracht bepalen wat er de komende periode nodig is. Zo worden er door het hele jaar
toetsen afgenomen voor de verschillende vakgebieden.
CITO
De CITO toets wordt door veel scholen en ouders gezien als een punt om naar toe te werken. Dit is niet hoe wij
CITO toetsen gebruiken. CITO gebruiken wij om, als onafhankelijke toets, de ontwikkeling van de kinderen in
kaart te brengen. Uiteraard zit daar een waardeoordeel aan, maar dit is niet leidend voor ons. Het
waardeoordeel van de CITO (score 1 t/m 5) moet het beeld van het kind bevestigen van wat wij in de klas zien,
het is een middel om ons onderwijs af te stemmen.
Als wij op 8 februari weer naar school gaan, hebben wij twee weken tot aan de voorjaarsvakantie. In deze
periode zullen wij kijken naar de mogelijkheden om de CITO toetsen afnemen. Niet voor het waardeoordeel,
maar voor de informatie om te kijken waar een kind in de ontwikkeling staat en wat er nodig is om door te
ontwikkelen. Mochten we langer gesloten blijven, dan zoeken we een ander moment om deze toetsen af te
nemen.
Afscheid LIO-stagiaire
Het liefst nemen wij natuurlijk alle LIO-stagiaires aan. Hier is helaas op dit moment geen ruimte voor en
gelukkig zijn we al geprezen met zo’n groot team. Het betekent dat wij afscheid gaan nemen van juf Lilach, die
de afgelopen periode bij groep 1/2c als LIO-stagiaire betrokken is geweest, maar ook bij groep 7 en 8 heeft zij
ondersteund.
“Na een fijne en leerzame periode op de Cirkel ga ik de Cirkel eind deze maand verlaten. Mijn afstuderen is
nagenoeg voltooid en ik begin per 1 februari op een andere school.
Ik wens jullie allemaal succes en mogelijk tot ziens.
Hartelijke groet,
Juf Lilach”
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Oudertelefoon
Sinds de eerste lockdown is er een nieuw preventief initiatief: de Oudertelefoon. Zeker in deze tijd kan de
stress in gezinnen hoog oplopen. Hoe fijn is het dat je dan even stoom kan afblazen bij iemand die graag naar je
luistert. Zodat je weer met frisse moed aan de combinatie van opvoeden en thuisonderwijs kunt beginnen. De
Oudertelefoon is net als Buurtgezinnen een laagdrempelige preventieve voorziening. De telefoon is gratis voor
ouders en op iedere werkdag in de middag en ’s avonds bereikbaar. Ouders kunnen ook chatten. Kijk
op www.oudertelefoon.nl

3

