WE ZIJN WÉÉR BEGONNEN…..
Op school loopt het voor de kinderen zo goed als mogelijk is. We zorgen er voor dat de
maatregelen worden toegepast, maar dat de kinderen er zo min mogelijk last van hebben.
We werken en spelen gescheiden; binnen de groep zijn de kinderen samen.
Verontrustend is wel het toenemende aantal besmettingen. Er zijn al scholen genoodzaakt
geweest om groepen of zelfs de hele school in thuis-quarantaine te plaatsen. Bij ons is dat
gelukkig nog niet nodig geweest. Er zijn wel al veel kinderen (vooralsnog negatief) getest,
maar er zijn ook meer besmettingen. Dus het is heel belangrijk om alert te blijven.
De kinderen zijn inmiddels getoetst en (tot ook wel een béétje onze eigen verbazing) zijn
de resultaten gewoon goed. Na de eerste LockDown van maart/april 2020 was er wel wat
achterstand, maar nu is daar geen sprake van. Zie schema hiernaast (het bovenste vakje
geeft de score van de school als geheel; daarna de scores per groep. Groep 3 is pas voor het
eerst getoetst, dus daarvan nog geen vergelijkingsscore). Dat betekent dat het thuisonderwijs goed heeft gewerkt. De kinderen hebben het goed gedaan, de leerkrachten
hebben alles goed aangestuurd en de ondersteuning van de ouders is ook goed geweest.
We denken zelf dat het ook komt, omdat we geleerd hebben van de eerste LockDown.
Én dankzij SNAPPET, omdat kinderen daarmee thuis volop kunnen werken. Althans wat
rekenen, taal en spelling betreft.
We hopen dat jullie als ouders de kinderen thuis ook veel andere activiteiten hebben laten
doen, zoals tekenen, lezen, bewegen en buitenspelen!

NIEUWE DIRECTEUR
Zoals gemeld in de brief van Agnes de Jonge is er een nieuwe directeur benoemd.
Mary de Kroo zal per augustus mijn taken overnemen.
Ze werkt nu als leerkracht op de school in Biggekerke. In de afgelopen jaren heeft ze de schoolleidersopleiding gedaan en met succes afgerond. Na de meivakantie zal ze regelmatig op school zijn om
ingewerkt te worden.
Ik zal haar vragen om zich in de volgende NIEUWSBRIEF voor te stellen, zodat jullie al een beetje
weten wie ze is.

SCHOOLPLEIN
We naderen langzaam de voltooiing….
De boomtafel is klaar. Met dank aan Rob Joosse en Stefan Gideonse. Het knuppelpad is aangelegd.
Sjaak Corbijn zal volgende week de klimgrepen aanbrengen voor de klimwand.
Xander van der Steen maakt de zandtafel en zelf maak ik de watertafel en het buiten-tappunt.
Ik verwacht elk moment de levering van de picknicktafel en het keukentje door Zeeuws werk.
Zodra dat allemaal gebeurd is zal een keuringsdienst alles keuren.
We willen nog één keer een beroep doen op de ouders:
- Een ouder met een kettingzaag die een boomstam in plakken wil zagen en daarvan een hinkelpad
maken in het speelbos.
- Een paar ouders die de laatste klussen willen uitvoeren, zoals het plaatsen van poortjes en stammetjes her en der op het plein; als afscheiding (bijv. rond de schommel) of als speelaanleiding.
- Een ouder die samen met mij de benzinepomp en de buitentap wil ingraven, tegelen en met
cement verankeren.
Vanwege het PaasLenteFeest rond het plein de klussen liefst vóór 1 april! WIE KOMT HELPEN??!!?
En tenslotte zoeken we enkele ouders die zo af en toe met een groepje kinderen in de schooltuin
willen werken. Onderhoud, zaaien, planten, oogsten, e.d.

PAASLENTEFEEST
Op 1 april vieren we ons PaasLenteFeest.
De dag staat in het teken van de officiële ingebruikname van onze nieuwe groene speelplein!
BELANGRIJKE OPROEP: we willen graag dat álle kinderen op 1 april (geen grapje!) minstens één
plantje, struikje of boompje meenemen! We hopen dat iedereen wel iets kan missen uit eigen tuin!
We gaan dat om beurten ergens op het nieuwe plein planten. Halverwege de dag vindt de officiële
opening plaats en daarna mogen alle groepen, ook weer om beurten, een poos spelen op het nieuwe
plein.

Tussen de activiteiten door maken de kinderen van groep 1-4 insectenhotels en de kinderen van
groep 5-8 vogelhuisjes.
Voor de insectenhotels hebben we nog sparappels, vliertakjes en versierstro nodig.
Het hele programma vindt plaats tussen half 9 en 2 uur.
In de ochtendpauze krijgen de kinderen van ons iets lekkers te eten. Drinken nemen de kinderen zelf
mee. En dat geldt ook voor de lunch. Daar mag die dag best wat extra paaslekkers bij!
Let op: omdat de geplande Kinder-Mattheüs op vrijdag niet doorgaat, is de vrijdag vrij en beginnen
we weer op dinsdag 6 april. Dat stond aanvankelijk anders in de agenda.

KWALITEIT ”GEHOORZAAMHEID”
In alle groepen zijn we na de voorjaarsvakantie begonnen met de kwaliteit “gehoorzaamheid”. Dat
loopt tot na de Pasen. Wat betekent gehoorzaamheid? Wanneer moet je gehoorzaam zijn en wanneer
hoeft dat niet? Wat kun je doen als je het moeilijk vindt om te gehoorzamen of zelfs twijfelt of je dat
wel moet doen? In het tweede deel van gehoorzaamheid komt “protest” aan de orde en gaat het over
niet gehoorzaam zijn of ertegen in verzet komen.

THEMA ‘LESKRACHT’
In groep 1-2 gaat het over het lichaam.
In groep 3/4 is het thema “Maken & gebruiken” afgerond. Na “Lentekriebels” volgt het thema “Lente”.
Groep 5/6 is net begonnen met het thema Lente. Het gaat dan vooral om het onderwerp “zoogdier
mens”. In groep 7/8 wordt eerst nog het thema ‘Duurzaamheid” afgerond. Daarna volgt ook de lente!

LENTEKRIEBELS
Om het jaar besteden we als schoolproject in alle groepen aandacht aan “Lentekriebels”.
Dat gaat over seksualiteit en relaties. Dus als kinderen thuiskomen met vragen of opmerkingen dan
weten jullie waar dat vandaan komt!
In het andere jaar staat de KinderKunstWeek centraal. Omdat we hier wel altijd alle materialen voor
krijgen, hebben we besloten om dat na de meivakantie aan de orde te stellen.

ADVIEZEN GROEP 8
De uitstroom naar het voortgezet onderwijs: vijf kinderen advies VMBO-K, één leerling MAVO, twee
leerlingen HAVO en één leerling VWO.
In april wordt de eindtoets nog afgenomen bij alle kinderen van groep 8. De uitslag daarvan kan nog
invloed hebben op de definitieve keuze.
Gezien de uitkomsten van de CITO-toetsen was het niet nodig om nóg kansrijker te adviseren dan we
altijd al doen!

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Tijdens de laatste vergadering van de MR is het vakantierooster voor 2021-2022 besproken en goedgekeurd. De studiedagen moeten nog worden gepland. Voor de herfst- en de voorjaarsvakantie is
besloten om de kinderen een vroegertje te geven van een halve dag.
Het vakantierooster wordt bepaald in overleg met alle Zeeuwse scholen; ook VO.

DIVERSEN
- Op 25 maart werkt juf Carolien 25 jaar in het onderwijs. We zullen haar jubileum op bescheiden
wijze vieren. Misschien later dit schooljaar nog wat groter met de kinderen.
- De tennislessen zijn dus verplaatst naar volgende week donderdag, volgens het schema dat we al
hadden gemaakt.
- Op 30 maart doen de kinderen van groep 7/8 theoretisch verkeersexamen. We gaan dat dit jaar
digitaal doen.
- De judolessen voor groep 5/6 zijn doorgeschoven naar na de meivakantie. Bericht volgt!

AGENDA
Door corona vervallen sommige agendapunten; andere worden doorgeschoven.
We weten niet hoe zich dat ontwikkelt en dus ook nog niet of activiteiten als schoolreis en schoolkamp dit schooljaar weer mogelijk zijn.
De plannen liggen klaar, reserveringen zijn gedaan, maar er wordt ook nagedacht over alternatieven
voor het geval dat…..
De vervallen studiedag van 10 maart zal niet op een ander moment worden ingehaald!
Zie verder: agenda

