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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Terugblik en vooruitblik
De eerste periode van dit schooljaar zit erop! Weken waarop we trots en tevreden als team op terug kijken.
In de groepen is er een positieve sfeer en de kinderen raken duidelijk al steeds meer gewend aan de manier
van werken in de nieuwe groep.
In deze eerste weken hebben we als team veel inhoudelijke gesprekken gevoerd. Bijvoorbeeld over het
aanbieden van het leesonderwijs in alle groepen, het planmatig werken en over de visie op het werken met
het jonge kind. Deze gesprekken hebben ervoor gezorgd dat we goed afgestemd zijn op elkaar en dit komt
ons onderwijs aan alle kinderen ten goede.
De afgelopen weken is het gelukt om de continuïteit in de school goed te waarborgen. Als een leerkracht
kortdurend niet op school kon zijn, vanwege de coronamaatregelen, konden we dit opvangen met invallers
of door teamleden in te laten springen. Voor de kinderen hebben we de rust en stabiliteit in de afgelopen
periode dus kunnen waarborgen.

Vooruitblik
En nu staat de herfstvakantie voor de deur en kijken we ook alvast naar de periode die dan volgt. Een periode
waarin het reilen en zeilen van de school misschien meer onder druk komt te staan. We hebben te maken
met corona-maatregelen, mogelijk vaker zieke teamleden en een beperkte beschikbaarheid van invallers.
De kans is dan ook groot dat we oplossingen moeten kiezen, zoals het verdelen van groepen of dat kinderen
thuis op gevangen dienen te worden. Hierbij bewaken we dat alle leerlingen ongeveer even veel onderwijstijd
aan geboden wordt. Dat kan betekenen dat een groep thuis is, zodat die leerkracht les kan geven aan een
andere groep.
In de weken na de herfstvakantie blijven de kinderen voor ons voorop staan. Dat betekent dat we binnen de
regels die er zijn, zoveel mogelijk proberen te realiseren. Daarmee denken we aan de lessen en zeker ook
aan het samen vieren van het sinterklaasfeest en kerst in de school.
Met vertrouwen blijven we ons inzetten om er met de kinderen en jullie geslaagde weken van te maken.
We wensen iedereen een goede en gezonde herfstvakantie toe.
Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 26 – 30 oktober
Maandag
26 okt.
Dinsdag
27 okt.
Woensdag
28 okt.
Donderdag
29 okt.
Vrijdag
30 okt.

Week van 2 – 6 november
Maandag
2 nov.
Kinderraad
Dinsdag
3 nov.
AJK Kinderen 12.15 vrij
Woensdag
4 nov.
Donderdag
5 nov.
Vrijdag
6 nov.
Alle kleuters vrij

Ouderhulp
We zijn ons bewust van het beroep wat er gedaan wordt op ons allemaal om contactmomenten te
verminderen. Dat betekent dat ook in de periode er alleen ouders op school komen voor ouderhulp als dit
noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan is het luizen kammen na de herfstvakantie. Om ervoor te zorgen dat
er op die momenten aandacht is voor de maatregelen, hebben we een poster gemaakt. Deze wordt
gedeeld met de ouders, die op school zijn en sturen we ter informatie ook alvast bij deze nieuwsbrief mee.

Nieuwsbrief verstuurd met Parro
Na de herfstvakantie wordt de nieuwsbrief via Parro verzonden. We gaan ervan uit dat alle
ouders/verzorgers gekoppeld zijn aan een groep. Voor vragen hierover kunnen jullie contact opnemen met
de leerkrachten.
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