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Nieuwsflits     Januari 2021 
 

 

Agenda: 
 
28 januari 2021                               Studiedag personeel. 
 

 

 Personeel: 
- Helaas is juf Els op oudejaarsdag van de trap gevallen en heeft daarbij veel kneuzingen opgelopen. 

Gelukkig is zij bijna weer hersteld! 
- Juf Cheyenne heeft na 1 ½ jaar afwezigheid i.v.m. ziekte een andere baan gevonden. Wij wensen haar 

veel plezier toe bij haar nieuwe job. Zodra alles weer “normaal” is, nemen we met de kinderen 
afscheid. We zullen haar enthousiasme en humor missen! 

 

 Nieuwe leerlingen: 
Wij heten Julian, Atilla, Mayson, Rick en Nikki van harte welkom op onze school. Het zijn nu rare tijden, 
maar wij wensen deze leerlingen en hun ouders een fijne en leerzame tijd toe. 
Yasmina is naar een ZML-school gegaan. Daar kan beter aan haar onderwijsbehoeften worden voldaan. 
Wij wensen ook haar een hele fijne tijd toe op de nieuwe school. 

 

 Verlenging lockdown: 
Doordat de sluiting van de school voorlopig is verlengd met 2 weken, zullen de online-lessen gewoon 
doorgang hebben. De leerkrachten en onderwijsassistenten doen hun uiterste best om alle leerlingen de 
juiste instructies en begeleiding te geven. Omdat er zoveel verschillende niveau’ s binnen één groep zijn, is 
dat behoorlijk bewerkelijk. Voor alle ouders is het ook pittig om hun kind(eren) zo goed mogelijk te 
begeleiden.  
Onze dank is groot voor de fijne samenwerking. Alleen met elkaar kunnen we er het beste van maken! 
 

 Storing: 
Tot onze grote frustratie hebben we regelmatig te maken met storingen tijdens de online lessen van 
bepaalde methodes (o.a. Alles-telt – rekenmethode). Ook voor leerlingen en ouders is dit behoorlijk 
frustrerend. Wij kunnen hier zelf niets aan veranderen en zijn afhankelijk van de uitgevers van deze 
methode. Dit is overmacht en vragen uw begrip hiervoor. 
 

 Studiedag: 
Op 28 januari heeft het personeel een studiedag. Wij krijgen o.a. verdieping in Alles telt. 
De leerlingen hebben op deze dag geen online lessen.  
 

 Schoolverlaters: 
De uitslagen van de schoolverlatersonderzoeken zijn inmiddels bekend. De ouders hebben de uitslagen en 
de adviezen met de IB’ er en de leerkrachten besproken. 
De leerlingen hebben boven verwachting gescoord. Wij zijn super trots op hen! 

 

 Toestweken: 
Helaas konden de toetsweken niet doorgaan. De cognitieve vakken worden aan de hand van de methode 
toetsen getoetst en de nieuwe doelen worden voor de komende maanden opgesteld. Wij hebben in goed 
overleg besloten om het naar de maand mei te verplaatsen. U krijgt nog bericht op welke datum de 
toetsweken gaan starten. 
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