Beste ouders / verzorgers,
Stand zaken heropening scholen:
Nu de school weer bijna drie weken open is, kunnen we naar tevredenheid constateren dat
alles voor zover mogelijk naar behoren verloopt. Het aantal kinderen dat verkouden is
neemt wel toe, maar gelukkig nemen ouders hier hun verantwoordelijkheid en houden
kinderen thuis of overleggen even met school. Vooralsnog zijn er geen wijzigingen in de
regelgeving en blijven we werken zoals we de afgelopen weken gedaan hebben. Dat
betekent dus dat het rooster zoals we nu volgen gehandhaafd blijft zolang als nodig.
Uitwisseling contact gegevens met de GGD:
We hopen natuurlijk van harte dat we in de komende periode niet te maken zullen krijgen
met coronabesmettingen op school. Mocht onverhoopt sprake zijn van een positieve test
bij een van onze teamleden of één van de kinderen, dan start de GGD een bron- en
contactonderzoek. De GGD benadert dan school met het verzoek om contactgegevens te
verstrekken. In principe mag school dat doen zonder toestemming van ouders te
vragen. Mocht u expliciet niet willen dat contactgegevens van uw kind met de GGD
worden gedeeld dat kunt u dit bij mij aangeven. Stuur mij in dat geval a.u.b. een Parro
bericht, een mail of neem telefonisch contact op.
Rapporten en gesprekken:
Groep 1 en 2:
Volgende week is de kijkregistratie ingevuld en krijgt u een uitnodiging voor een digitaal
gesprek over de ontwikkeling van uw kind.
Groep 3 t/m 7:
U zult begrijpen dat de planning van alles als het gaat om toetsen enz. een deel is
opgeschoven. De IEP toetsen ( vervanger van de Cito) zullen nog wel in de loop
van de komende weken afgenomen worden, maar die gaan we vooral gebruiken om te
kijken waar we staan met de groepen.
We kunnen op die manier voor de laatste periode eventueel aanpassingen maken in ons
aanbod, zodat alle kinderen de hulp en begeleiding krijgen die ze nodig hebben.
Wij zijn van mening dat we op dit moment genoeg informatie hebben om wel een rapport
aan de kinderen mee te geven. De kinderen maken terugblikkend op de afgelopen
thuiswerk periode ook een rapport voor zichzelf.
Uw kind krijgt het rapport mee op dinsdag 30 maart. In de week van 5 april zullen de
leerkrachten van groep 3 t/m 7 de oudergesprekken houden over dit rapport. Op woensdag
31 maart zal elke leerkracht de momenten open zetten waarop u zich kunt inschrijven via
Parro. De gesprekken zullen online plaatsvinden. U zult dan een link krijgen via Parro om
deel te nemen aan het gesprek.
Andere schooltijden:
Volgende week zal er een brief komen van de enquête over andere schooltijden. De MR
heeft hier nog overleg over. Zodra alles duidelijk is zullen wij dit zo snel mogelijk met u
communiceren.
Mocht u verder nog vragen hebben dan weet u mij te vinden.
Met vriendelijke groet,
Ivo Collet

