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Zending
Elke week wordt er geld
gezameld door de leerlingen
voor het goede doel. In de
afgelopen periode is er € 128,08
opgehaald voor ‘Red de tijger’
van het WNF.
In de komende week zal één van
onze bovenbouwgroepen een
nieuw doel gaan bespreken en
kiezen.

Een nieuw kalenderjaar is aangebroken!
Vanochtend hebben we in alle groepen op het nieuwe jaar
getoost. Er stond een beker fris met een druifje en een
cupcake klaar. Met dank aan de organisatie door de
ouders vanuit de ouderwerkgroep!
Maatregelen
Wij wensen iedereen gezondheid toe in dit jaar en hopen
dan ook dat het met corona allemaal straks weer rustiger wordt.
Wat zijn wij blij, vast samen met u, dat de kinderen fysiek onderwijs kunnen krijgen.
Het aantal besmettingen loopt de laatste dagen snel op en er zullen zich zeker in en
rond de school nog meerdere gevallen van corona voordoen. Het goed volgen van de
maatregelen is dan ook van groot belang.
Wij vragen u om alert te blijven bij klachten en bij klachten de kinderen dan ook thuis
te houden en te laten testen. Bij een mogelijke besmetting vragen wij u om school te
informeren en ook het advies van de GGD door te geven. Zo kunnen wij de juiste
stappen zetten en informatie delen.
Met de kinderen bepreken wij deze week nogmaals de maatregelen en het daarbij
behorende dringende advies van mondkapjes en preventief zelftesten vanaf groep 6.
Ontwikkeling van de leerlingen
In deze maand zullen we de ontwikkeling van de leerlingen op de vakgebieden lezen,
rekenen en spelling toetsen met het leerlingvolgsysteem. Dit zijn toetsen die 1 of 2
keer per jaar worden afgenomen om de algemene ontwikkeling in kaart te brengen.
In de meeste situaties passen die scores bij de observaties en andere meetmomenten
van de leerlingen. Met alle informatie vullen wij de leerlingrapporten en maken we
vervolgstappen voor het onderwijs.
In februari nodigen wij alle ouders uit voor een ontwikkelgesprek om het rapport en de
ontwikkeling te bespreken. We gaan er vanuit dat deze gesprekken online
plaatsvinden. De uitnodigingen volgen begin februari.
Verbouwing school
In de vorige edities van het Sprankelnijs hebben wij u geïnformeerd over de groei van
het aantal leerlingen, maar ook de inzet van (extra) medewerkers door groei en
coronasubsidies. In de afgelopen periode hebben wij kritisch gekeken naar de
mogelijkheden van ons schoolgebouw.
In de komende weken gaat de aannemer een aantal ruimtes aanpassen.
* Ons magazijn (was ooit een leslokaal) wordt
teruggebracht tot een les-/werklokaal. In dit lokaal
kan een (of deel van een) groep onderwijs krijgen,
kunnen kinderen alleen of in kleine groepjes werken
onder begeleiding van een leerkracht of
onderwijsassistent. Ook zijn er werkplekken voor de
medewerkers van school in deze ruimte.
* Het middelste speellokaal krijgt een kastenwand voor de berging van materialen uit
ons magazijn. De ouderwerkgroep en de BSO kunnen hierin ook hun materialen kwijt.
Daarnaast wordt de ventilatie en de inval van daglicht verbeterd. Zo kunnen we in deze
ruimte overdag beter onderwijs organiseren, ook met het oog op tijdelijk een extra
kleutergroep.
Deze ruimte kan na schooltijd als BSO-ruimte worden gebruikt. Op dit moment kijken
we namelijk samen met Kids First hoe we de groei op kunnen vangen en alle
leerlingen van de BSO in de school kunnen herbergen.
Ik wens u goede weken toe!

Met vriendelijke groet, Jehannes Bokma

