* Lock down * organisatie * rapport * kwaliteit * LesKracht * schoolplein *
LOCK DOWN VERLENGD
Helaas heeft de regering moeten besluiten dat de basisscholen nog even dicht blijven.
Dat betekent dat ook het thuisonderwijs met nog eens twee weken wordt verlengd.
De nieuwe datum is dinsdag 9 februari. Eén week voor de voorjaarsvakantie......
De leerkrachten zullen er weer alles aan doen om de kinderen onderwijs op afstand te geven en de
lessen te begeleiden via de chat van Teams en Snappet.
Ik realiseer me dat het niet alleen een flinke extra belasting is voor de leerkrachten, maar zeker ook
voor de ouders; naast het eigen werk ook het thuisonderwijs begeleiden. Dat dwingt respect af. We
wensen jullie er alle sterkte bij! Zijn er vragen of andere zaken, neem gerust contact op met de school
of de leerkrachten van de kinderen. Er zijn dagelijks een wisselend aantal leerkrachten op school.
Noodopvang voor kinderen van ouders met een ‘vitaal’ beroep blijft mogelijk.

WIJZIGING BEZETTING GROEP 1/2 EN 5/6.
Het blijft puzzelen dit schooljaar….. Bedoeling was, juf Irene na de voorjaarsvakantie naar groep 5/6
samen met juf Marja; en juf Monique met juf Maxime in groep 1/2, maar…...
Juf Irene moet onverwacht twee operaties ondergaan (afgelopen vrijdag was de eerste) en zal daardoor ook twee keer een paar weken afwezig zijn.
Juf Monique kan na de voorjaarsvakantie nog 2 dagen per week bij ons werken, maar juf Marja wil tot
de meivakantie wel 3 dagen werken.
Om vooral het aantal verschillende gezichten in de groepen te beperken heb ik daarom besloten om
het als volgt in te vullen:
- tot de meivakantie blijven juf Monique (2 dagen) en juf Marja (3 dagen) samen in groep 5/6.
- juf Irene blijft (4 dagen) in 1/2 en heeft de groep samen met juf Maxime (2 dagen).
- als Irene er niet is kunnen we een beroep doen op inval-juf Ellen Harmsen.
- na de meivakantie valt juf Marja af en dan zal juf Ellen haar plaats in groep 5/6 overnemen.
Voor wie Irene volgende week een kaartje wil sturen: St. Janstraat 3, 4331 KA Middelburg.

RAPPORTEN, SPREEKUUR, ADVIESGESPREKKEN GROEP 8
Door de Lock down worden er minder toetsen afgenomen. De niet-methode toetsen kunnen pas als
de kinderen weer op school zijn; maar in de eerste week willen we ze er nog niet meteen mee “lastig
vallen”.
We geven wel, zodra de kinderen weer op school zijn, het 1e rapport mee; de planning is 12 februari.
In de week ná de voorjaarsvakantie is er spreekuur en zullen ook de adviesgesprekken voortgezet
onderwijs voor groep 8 gepland worden.
Nadat de niet-methode toetsen zijn afgenomen krijgen de kinderen de grafieken voor in het rapport
apart mee naar huis.

KWALITEIT ‘ENTHOUSIASME’
Lock down of geen Lock down, de kwaliteiten gaan door!
Dat heeft Inge (ziek of niet ziek) al voor het hele jaar voorbereid! Het gaat over “Enthousiasme”.

THEMA ‘LESKRACHT’
Het nieuwe thema van LesKracht blijft nog even geheim. Dat
Heeft te maken met de ‘geheimzinnige’ start van het thema…..

SCHOOLPLEIN
Net vóór de Lock down is de aanleg van het plein afgekomen.
Voor het maken van de speelobjecten wachten we op de
levering van de materialen door Zeeuws werk en Zandee.
De financiering is ook vrijwel rond.
Ondanks corona is dat allemaal gelukt!
Er staan al flink wat kerstbomen in het bos!
Voor het laatste nieuws over het plein:
zie https://www.speelplein-magdalon.nl/nieuws.
Ook de Magdalon Markt is nog actief! https://www.speelplein-magdalon.nl/magdalon-markt.

DIVERSEN
• Nienke de Visser (groep 5) heeft met haar gedicht “2021” een prijs gewonnen in de PrimasPoëzie-wedstrijd! Gefeliciteerd Nienke en veel plezier met het boek dat je gekregen hebt.
• Het is mogelijk (en leuk!) om het Muzeeum digitaal te bezoeken!
• Heutink heeft weer een middagprogramma!

AGENDA
Door de verlenging van de Lock down vervallen sommige agendapunten; andere worden doorgeschoven. Zie: agenda
Gedicht van Nienke:

