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Afscheid juf Sineke
Maandag aanstaande neemt juf Sineke op school afscheid van de kinderen. Vanwege de coronacrisis gaat het afscheid helaas anders dan anders. Daarom heeft juf Sineke besloten alleen van de
kinderen afscheid te nemen. En daar heeft ze een hele leuke verrassing voor in petto!
Cito afname
Deze week zijn we begonnen met het afnemen van de Cito-toetsen. Normaal gesproken doen we dat
aan het einde van het schooljaar, maar vanwege de corona-crisis is dit opgeschoven naar het begin
van dit schooljaar.
Informatieavond
In verband met de geldende richtlijnen en ter bescherming van onze leerkrachten kunnen we dit jaar
geen informatievond organiseren. De leerkrachten maken per groep een informatiebrief met alle
benodigde informatie over het reilen en zeilen in de klas. Deze ontvangt u donderdag aanstaande.
Mocht u naar aanleiding van het boekje nog vragen hebben, kunt u de leerkrachten natuurlijk altijd
bellen of e-mailen.
Verkouden kinderen
Wij krijgen steeds vaker vragen van ouders met betrekking tot advies over testen en de richtlijnen
over het naar school mogen. Advies over testen mogen en kunnen wij niet geven. Dat is altijd aan u
als ouder om daar een keuze in te maken. Om een goede keuze te kunnen maken of uw kind wel of
niet naar school mag, is de beslisboom (in de andere bijlage) een handige tool.
Thuiswerken
We merken dat door de geldende RIVM- richtlijnen meer kinderen thuisblijven dan normaal. De
vraag is wat we dan doen met kinderen die thuisblijven, maar niet ziek zijn. Vanaf groep 4 is er de
mogelijkheid om digitaal lessen te volgen via Snappet. Voor de groepen 1 t/m 3 vinden we thuiswerk
niet van toegevoegde waarde en dat zullen we in deze groepen dus ook niet aanbieden. De
mogelijkheid om thuis te kunnen werken geschiedt altijd op aanvraag van ouders. Het is aan ouders
om te bepalen of kinderen in staat zijn om het werk te kunnen volbrengen. Antwoord op eventuele
vragen of feedback van de leerkracht zal na 14.30 uur plaatsvinden.

Margedagen
Op woensdag 30 september aanstaande hebben we een margedag ingepland vanwege de
Slochterjaarmarkt. Deze was echter een week later gepland. Maar omdat de jaarmarkt niet doorgaat
vanwege de corona-crisis, hebben wij besloten de margedag gewoon te laten staan op 30
september. Op deze dag zijn alle kinderen dus de gehele dag vrij. Op maandag 5 oktober aanstaande
is er een margedag van alle scholen van Stichting Ultiem. Ook op deze dag zijn alle kinderen vrij!
Afwezige leerkrachten
Leerkrachten met ziekteverschijnselen (ook mild) moeten thuisblijven. Ze laten zich testen op corona
en blijven thuis totdat zij geen verschijnselen meer vertonen. We kiezen er heel bewust voor om
deze uitval intern op te lossen en geen invallers in te zetten, tenzij deze bij ons bekend zijn. Dit kan
leiden tot hogere uitval van lessen dan u van ons gewend bent.
Verkeersituatie Hoofdweg
Zoals wij hebben begrepen is men vanuit de gemeente Midden-Groningen druk bezig om
aanpassingen te maken bij de oversteek op de Hoofdweg. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Op de
achtergrond zijn de verkeersouders van beide scholen ook druk bezig met de verkeerssituatie.
Muziekles op school
Op school hebben we dankzij onze cultuurcoördinator (juf Christa) een subsidie mogen ontvangen.
Vanuit deze subsidie heeft juf Nicole een plan gemaakt op het gebied van muzikale vorming. Deze
week zijn we al begonnen met workshops (iedere groep circa 8 weken), die worden gegeven door
een vakdocent van ‘t Kielzog.
Berichten uit de klas
Om u tijdens deze periode van afstand toch op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in de
klassen, sturen de leerkrachten regelmatig een berichtje of foto’s. Nu deze periode langer is dan we
aanvankelijk dachten, hebben we gemeend daar één lijn in te trekken. Leerkrachten gebruiken enkel
nog de door school gefaciliteerde communicatiemiddelen Parnassys e-mail en Google Classroom om
berichten en foto’s met u te delen. Om te voldoen aan de privacywetgeving zullen leerkrachten geen
gebruik meer maken van andere communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld Whatsapp.
Een groot compliment!
De corona-maatregelen zorgen nog steeds voor aanpassingen op school. De afstand tussen ouders
en school wordt daardoor groter. Ondanks alle goede intenties, blijft dit soms lastig. Vanuit ons
allen een groot compliment hoe de ouders omgaan met de aanpassingen, ons daarin ondersteunen
en gehoor geven aan de maatregelen. Bedankt daarvoor!

