
Vrije dagen en studiedagen

Op vrijdag 2, maandag 5 en dinsdag 6 april zijn de kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag, Tweede Paasdag

en aansluitend een digitale studiedag van het team met stichting Sarkon.

Wisbordjes

Na de Cito-toetsen analyseren wij met het

team de resultaten. Wij leren van elkaar en

stemmen met elkaar de doorgaande lijn

voor de kinderen af. Gezamenlijk kijken wij

waar ruimte ligt om het onderwijs verder te

verbeteren. In de afgelopen evaluatie

hebben wij besloten om voor alle kinderen

een wisbordje te kopen. Via het wisbordje

kunnen de kinderen actiever deelnemen

aan de les en hebben de leerkrachten

tijdens de les sneller inzicht op welke

kinderen de lesstof al begrepen hebben. Na

coronatijd zullen de wisbordjes ook ingezet

worden voor samenwerkingsopdrachten.

Absenties

Wij verzoeken u absenties zoveel mogelijk door te geven via Kwieb. Wanneer u uw kind ziek meldt, is

het de bedoeling dat u uw kind ook weer beter meldt op het moment dat het naar school gaat. Anders

wordt er een langere ziekmelding geregistreerd.



Voicemail

Wanneer wij niet de mogelijkheid hebben om de schooltelefoon op te nemen, wordt u verbonden met

het antwoordapparaat van de school. Hier kunt u absenties en berichten achterlaten. Deze voicemails

komen direct in de mailbox van de directie terecht en worden op korte termijn verwerkt. In plaats van

meerdere malen naar school bellen, adviseren wij u om een voicemail in te spreken.

PBS - sociale vorming

Hoera! Groep 2 maakte met hun verdiende schoolmunt deze week de schoolpiekenpijp vol. Met z’n

allen denken wij na over een leuke schoolbeloning, die coronaproof is. Ondertussen sparen wij weer

opnieuw voor een nieuwe schoolbeloning.

Paasviering (herhaling)

Donderdag 1 april vieren wij in alle klassen Pasen. Helaas is dit niet mogelijk met een gebruikelijke

viering in de kerk en daarom hebben wij voor de volgende opzet gekozen:

We starten de dag met een gezamenlijk paasontbijt, ieder in zijn / haar eigen klas. Het is de bedoeling

dat ieder kind een eigen, feestelijk, ontbijtje van thuis meeneemt, inclusief iets te drinken erbij.

Daarna is er een online viering, verzorgt door het platform start.verus.nl in samenwerking met

uitgeverij Kwintessens. Om 9.30 uur start de online viering voor onder/ middenbouw en om 10.30 uur

is er een online viering, bestemd voor de bovenbouw. Ook thuis kunt u deze meekijken op

start.verus.nl. Na deze uitzendingen zijn de video’s hiervan direct online beschikbaar, zodat u, als u dat

wilt, ook deze nog op een ander moment kunt bekijken. De komende tijd zullen we de video’s bekijken



die door start.verus.nl. klaar worden gezet. Op deze manier kunnen we de kinderen voorbereiden op

de online vieringen.

’s Middags komt de paashaas ook nog even gezellig langs bij de kinderen met een kleine traktatie,

verzorgd door de O.R. (coronaproof). Het is evengoed de bedoeling dat er een eigen 10-uurtje en een

lunch meegenomen wordt, zoals altijd. Op deze manier hopen we er met elkaar een gezellige dag van

te maken, waarna het vrije paasweekend kan beginnen.

Coronamaatregelen

Wij vinden het erg fijn om te ervaren dat nog steeds veel kinderen zelfstandig naar school en huis gaan.

Dit creëert meer ruimte bij de poort. Daarnaast zien wij dat u als ouder de ruimte rond de school goed

benut. Mede door deze fijne samenwerking met u als ouder hebben er nog geen groepen in

quarantaine gezeten. We hopen dit met elkaar voort te zetten.

Wilt u bij het benutten van de ruimte rekening houden met onze buren? U kunt de ruimte benutten,

maar gelieve niet tegen de schuttingen en muurtjes te leunen.

Nieuws vanuit schoolmaatschappelijk werk

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie namens schoolmaatschappelijk werk. Aan onze

school is Annewil Deutekom verbonden als contactpersoon. Wanneer u vragen heeft of graag met haar

in gesprek wilt, kunt u contact opnemen met haar via het e-mailadres:

annewil.deutekom@wijkteam-hollandskoorn.nl. Onderstaand vindt u informatie over flyers. In de

bijlage de uitgebreidere informatie.

De eerste folder gaat over het scheidingsplein. Dit is een samenwerking in Noord Holland Noord met

17 ketenpartners. Op het scheidingsplein wordt informatie, advies en ondersteuning geboden aan

kinderen, ouders, betrokkenen en professionals rondom het onderwerp scheiding. In de twee folder

staan alle trainingen die Incluzio Hollands Kroon aanbiedt. De trainingen zijn voor volwassenen en/of

voor kinderen. Wat belangrijk is om te weten is dat er momenteel niet aangemeld kan worden voor de

training de coole kikker. Verder liggen de trainingen voor ouderen/volwassenen even stil vanwege de

coronamaatregelen. U kunt wel alvast contact opnemen om informatie op te doen en/of aan te

melden.
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