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Donderdag

01-04

Witte donderdag, vieren van Pasen

Vrijdag

02-04

Studiedag

Groep 1 t/m 8 vrij

Maandag

05-04

Tweede paasdag

Groep 1 t/m 8 vrij

TERUG- EN VOORUITKIJKEN
Inmiddels zijn alle leerlingen weer 6 weken op school. Het is fijn te merken dat er
veel overleg met u als ouder is wanneer een leerlingen wel of niet naar school mag.
Samen lukt het nog om de school open te houden voor alle groepen. Het blijft daarin
wel een spannende tijd. Die alertheid hopen we met elkaar nog even vol te houden.
Het plein is ’s morgens best wel druk. Nogmaals zou ik willen benadrukken dat het de
bedoeling is dat maar één ouder de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 naar school
brengt en ophaalt. Hou het afscheid kort en blijf niet praten op de speelplaats. Het is
ook nog steeds zo dat de ouders van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 worden
verzocht afscheid te nemen buiten het plein. Samen zullen we het nog even vol moeten
houden, hoe graag wij het ook anders zouden willen zien.
Bij de opening van de scholen hadden we een inrichting van het onderwijs gemaakt met
de volgende uitgangspunten:


Alle leerlingen zien/fysiek onderwijs verzorgen voor de hele school
(verantwoordelijkheid).




Oog en aandacht voor de sociale component.
Het onderwijs zo optimaal mogelijk vorm geven binnen veilige kaders in kleine groepen
(veiligheid).



De organisatie moest “houdbaar” zijn voor de komende weken, misschien wel maanden
(uitvoerbaarheid).

Het onderwijs vormgeven binnen het onderwijsconcept met instructiegroepen en
wisselingen was niet mogelijk. De inrichting is nu gericht op “bubbelonderwijs”.
We hadden u in februari geïnformeerd dat we de opening van de scholen in maart
zouden evalueren. We wisten ook dat het maken van 12 groepen mogelijk was tot eind
maart. Eind maart lopen de stages van onze drie LIO-stagiaires af.

De afgelopen tijd hebben we binnen de medezeggenschapsraad de opening van de
scholen besproken en ook in het schoolforum is dit onderwerp van gesprek geweest.
Binnen het team is er vorige week terug én vooruit gekeken. De manier van de opening
met alle richtlijnen die er waren is positief geëvalueerd. Het is prettig werken met
kleine groepen, er is rust, persoonlijke aandacht en er kan aangesloten worden bij de
(leer)doelen.
Het niet mogen spelen en werken met leerlingen uit de andere groepen vinden de
leerlingen jammer en dat snappen wij heel goed. Natuurlijk zijn er ook onderdelen van
ons concept en programma die nu niet kunnen in het “bubbelonderwijs”. Dat is niet
anders. We kijken wat wel kan en sluiten daarbij aan.
De richtlijnen wat kan en mag vanuit het ministerie zijn sinds februari nog niet
veranderd.
Tot de zomervakantie willen we zoveel mogelijk de rust en geborgenheid
voor leerlingen behouden, we gaan niet veel meer veranderen. De enige
verandering heeft met groep 7-8 te maken. Zij zullen samengevoegd
worden tot één groep 7 en één groep 8. Ouders hebben daar gisteren al
meer informatie over ontvangen.
Irma Peters

PASEN
Op donderdag 1 april vieren wij Witte Donderdag en Pasen. Ook dit jaar beginnen we
deze dag weer met een gezamenlijk paasontbijt in de groepen.
Door de coronamaatregelen ziet het ontbijt er anders uit dan voorgaande jaren. Uw
kind krijgt een klein ontbijt op school.
Wij willen u vragen of de kinderen een dag van tevoren (woensdag 31 maart) een
bordje en een mes (voorzien van naam) in een plastic zak mee willen brengen.
In de groep zal ook aandacht worden besteed aan het paasverhaal.
Wij hopen er weer een geslaagd ontbijt van te maken!

De paascommissie

MIJNSCHOOLINFO WORDT SOCIAL SCHOOLS
Vandaag zal de laatste nieuwsbrief verzonden worden in MijnSchoolinfo. Vanaf
volgende week zal Social Schools gebruikt gaan worden. Mocht u de koppelcode niet
meer hebben, stuurt u dan een bericht naar i.peters@deommelander.nl.
Per 1 april is inloggen in MijnSchoolinfo niet meer mogelijk.

DE JARIGEN VAN DEZE WEEK
30-03 Simonet Aikema
31-03 Jalicia Goed
31-03 Jadalynn Telehala
31-03 Adi Zahirović
31-03 Ilaysa Dipowirono

Gr. 2A
Gr. 3
Gr. 5A
Gr. 6B
Gr. 8

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

