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Van de directie
In deze Corona tijd is er op dit moment weinig sprake van een vaste planning
en we improviseren continu.
Dat alles met het oog op “de ontwikkeling van de kinderen” en de veiligheid.
We houden u via mail en Parro op de hoogte van alle ontwikkelingen en
maatregelen. We bellen u indien nodig en van onze kant doen we er alles aan
om contact te houden. Heeft u nog vragen en opmerkingen, dan kunt u die
altijd via Parro aan de leerkracht kwijt. Eventueel een telefoongesprek
inplannen kan ook.
Daarnaast hopen we vurig dat het onderwijs op afstand zoveel mogelijk
doorgaat en dat u in staat bent de kinderen te motiveren tot “schoolwerk”.
Hierbij nog een link met suggesties: https://www.smartgames.eu/nl/blog/hoehou-je-jouw-kinderen-thuis-educatief-bezig
Samen staan we voor een hele opgave en u en wij dragen ons steentje bij.
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Evenementen en activiteiten april
Vooralsnog is het niet mogelijk om diverse zaken in april te organiseren en daarbij lijkt het
ons ook niet verstandig om in april net te doen alsof er geen Corona-virus is geweest.
De schoolfotograaf is derhalve ook verplaatst.
Daarnaast er geen lentelunch, hebben we geen koningsdag
en koningsspelen en zullen we ons alleen concentreren op
“het leren”.
Wat betreft de activiteiten in mei en juni, (schoolreis en kamp)
hierover zullen we halverwege april beslissen als er meer
duidelijkheid komt over de maatregelen m.b.t. het corona-virus.

Eindtoets
Net als alle activiteiten zal de eindtoets dit schooljaar niet worden afgenomen. De
periode waarin er geoefend zou worden en kinderen voorbereid op de toets, is nu
dermate kort dat voorbereiding niet meer mogelijk is.
Daarnaast bestaat er nog altijd de kans dat de thuiswerkperiode wordt verlengd.
Ouders van groep 8 hebben een aparte brief vanuit ons bestuur gekregen over de
implicaties hiervan.

Nieuwe directeur ?
Veel ouders vragen zich af hoe het met mijn opvolging gesteld is.
Ik kan u mededelen dat er in de sollicitatieprocedure geen geschikte
kandidaten naar voren zijn gekomen en dat er straks in overleg met de MR
gekeken wordt, welke vervolgstappen er genomen kunnen worden.
Ronald Pieck zal dus nog de directeur blijven, totdat er een goede opvolger
gevonden is, ook al is dat in pas volgend schooljaar.
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Foto’s van de challenge van deze week
Veel leuke reacties uit diverse groepen gekregen.
Een paar voorbeelden.
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Kalender
De kalender van de school kunt in Parro altijd bekijken. Alle vakanties en vrije
dagen staan erin. De schoolkalender en de kalender voor de groep van uw
kind is in Parro samengevoegd in 1 kalender.
Onderstaand de schoolkalender voor de maand april, waarin we geen
evenementen en externe activiteiten hebben.
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