INFO NR. 18 - WOENSDAG 20 mei 2020
AGENDA
Week
21

22

23

Datum

Week

woe. 20 mei
do. 21 mei
vrij. 22 mei
ma. 25 mei

Info nr. 19
Leerlingen vrij
Leerlingen vrij
Weer naar school
Deze week start Cito LOVS
MR vergadering online 19.30 uur
Pinkstervakantie t/m 3 juni
Leerlingen vrij
evaluatie/voorbereidingsvergadering
schooljaar 2020-2021

di. 26 mei
za. 30 mei
woe. 3 juni

23
24
25

Datum
do. 4 juni
do. 4 juni
ma. 8 juni
ma. 15 juni

Weer naar school
Info nr. 19
Deze week Cito LOVS
MR/OV vergadering 19.30 uur

woe. 17 juni
do. 18 juni

Leerlingen vrij
Info nr. 20

DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, mail en website.
IEDEREEN WEER GOED GESTART EN BLIJ WEER NAAR SCHOOL TE KUNNEN
Sinds anderhalve week zijn de scholen weer beperkt open. Het doet ons goed te zien hoe blij iedereen is om elkaar weer te
zien en te spreken. Ondanks dat maar de helft van de klas aanwezig is, is het toch een mooie start. We kunnen nu per groep
lesgegeven en is er gelegenheid om de leerlingen de aandacht te geven die ze nodig hebben. Dit betekent ook dat de
leerlingen instructie krijgen voor de volgende dag, zodat ze dan zelfstandig hun huiswerk kunnen maken. Als de leerlingen
weer op school komen wordt het huiswerk en de problemen waar ze tegenaan lopen besproken.
- Groep 3 wordt regelmatig gesplitst aangezien deze groep in verhouding met de andere groepen groot is. Als juf Jolly en juf
Heleen er samen zijn splitsen ze de groep en juf Sabien geeft op andere dagen ondersteuning.
- De hygiënemaatregelen worden netjes opgevolgd. Bij binnenkomst worden de handen gewassen, regelmatig worden de
tafels schoongemaakt, handen gewassen, deurkrukken schoongemaakt enz..
- Ook is het fijn om te zien dat iedereen zich keurig aan de afspraken houdt bij het brengen en halen van de kinderen.
Tijdens de persconferentie van gisteravond heeft premier Rutte bekendgemaakt, dat de basisscholen vanaf 8 juni weer
volledig opengaan. Voorwaarde blijft wel dat de komende weken vast komt te staan, dat het echt veilig is om de scholen te
heropenen.
• Voor volgende weken wordt er lesgegeven volgens het onderstaand schema.
Week 22: 25 t/m 29 mei
Maandag 25 mei
Dinsdag 26 mei
Woensdag 27 mei
Donderdag 28 mei
Vrijdag 29 mei

Groep 1 en 2
1: Sandra
2: Sandra
2: Marita
1: Marita
2: Marita

Groep 3 en 4
3: Heleen
4: Heleen
3: Heleen/Jolly
3: Jolly
4: Heleen

Groep 5 en 6
5: Marco
6: Lisanne
5: Lisanne
5: Marco
6: Marco

Groep 7 en 8
7: Henriëtte
8: Henriëtte
7: Henriëtte
7: Henriëtte
8: Henriëtte

1: Marita
2: Marita

3: Jolly
4: Heleen

5: Marco
6: Marco

7: Henriëtte
8: Henriëtte

Week 23: 4 t/m 5 juni
Donderdag 4 juni
Vrijdag 5 juni
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Voor verdere informatie verwijzen we naar het Protocol “Starten onderwijs o.b.s. de Stelling vanaf 11 mei 2020”
op onze website www.obsdestelling.nl .

•

De maatregelen uit dit document gelden in iedere geval t/m 8 juni a.s.. Wij houden u op de hoogte van eventuele
wijzigingen.

NOODOPVANG
• Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang in de periode van 25 mei t/m 29 mei, wilt u dit dan z.s.m. kenbaar
maken.
• De leerlingen die op schoolkomen voor noodopvang nemen op deze dagen hun Chromebooks, werkboeken/boeken
e.d. mee naar school.
• Voor de voorschoolse en naschoolse opvang is men aangewezen op de BSO.
GYMLESSEN WORDEN ER NIET GEGEVEN
• De gymlokalen zijn tot 1 juni dicht. Er zullen sport/spellessen buiten worden gegeven.
ACTIVITEITEN
AFSCHEIDSAVOND GROEP 8
Aangezien het voor de leerlingen van groep 8 wel een hele “kale” laatste periode is geworden, zonder de juist voor hen zo
bijzondere activiteiten voor de afsluiting van hun basisschoolperiode, willen we nog een leuk afscheid regelen voor deze 12
leerlingen. Het idee is om op donderdag 25 juni een afscheidsavond te organiseren met o.a. een BBQ, een programma
verzorgd door de leerlingen, waarbij de leerlingen van groep 8 overnachten op school en ’s morgens het feestje afsluiten met
een ontbijt. Hoe we het programma voor de ouders vorm gaan geven, is nog even afhankelijk van de Coronamaatregelen.
Juf Henriëtte stuurt maandag 25 mei een bericht via Klasbord over het afscheidscadeau wat we de kinderen willen geven.
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
START LOVS CITO
Volgende week maken we een start met het afnemen van de toetsen van Cito. Naar de resultaten van deze toetsen zal anders
gekeken worden dan andere jaren, aangezien er veel lesdagen zijn weggevallen i.v.m. de Coronacrisis. Met ons bestuur is er
afgesproken om de toetsen wel af te nemen en de resultaten als leidraad te nemen om in het nieuwe schooljaar de
afstemming goed te kunnen realiseren. Wat wordt er door de leerlingen beheerst en waar moet nog extra aandacht aan
besteden. De resultaten worden wel in het rapport meegenomen en met u besproken.
BOEKEN UIT DE OPTEARKASTEN WEER INLEVEREN
Hierbij willen wij jullie vragen om de kinderen de boeken uit de optearkatsten weer mee te laten nemen naar school.
Graag de boeken meegeven in een plastictas voorzien van naam en groep.
OUDERVERENIGING
ONDERZOEK OUDERPARTICIPATIE
Een aantal derdejaars studenten van de opleiding Social Work aan NHL -Stenden te Leeuwarden, doen een onderzoek naar
ouderparticipatie. Namens OV/MR/school hebben wij de studenten ook de opdracht meegegeven onderstaande mee te
nemen in de vragenlijst:
• Waar hebben ouders behoefte aan bij een informatieve ouderavond die altijd in oktober gehouden wordt?
• Voor welke onderwerpen zouden ouders naar een informatieve ouderavond komen?
• Op welke manier zouden ouders die graag aangeboden willen krijgen?
U hebt dinsdag via de mail een informatiebrief met twee links toegestuurd gekregen, de ene link is een introductiefilmpje over
de studenten die dit onderzoek doen en de tweede link betreft de vragenlijst. We zouden het heel fijn vinden als u deze vragen
voor woensdag 27 mei zou willen beantwoorden. Het invullen kost u ongeveer 10 minuten.
KLEDINGINZAMELINGSACTIE
Ondanks het herhaaldelijk aanpassen van de kledinginzamelingsactie zijn er heel wat zakken met kleding gebracht. De zakken
zijn afgelopen maandag opgehaald. Er is 756 kg kleding ingezameld! Dit is 139 kg meer dan vorig jaar! Een geweldig resultaat
en we krijgen hiervoor € 226,80.
Het geld wordt gebruikt voor de activiteiten die door de OV worden georganiseerd. Iedereen bedankt!
De Oudervereniging
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
AGENDA 26 MEI
Volgende week dinsdag 26 mei staat er een MR-vergadering gepland. Deze vergadering zal online plaatsvinden
De volgende punten staan op de agenda;
Mededelingen Directie, Team, MR-leden - Evaluatie thuiswerken en herstart scholen
Klimtoestellen schoolplein - Formatie - Enquête Ouderparticipatie - Leerling enquête - Vakantieregeling
Schoolreizen - Afscheid groep 8 - Nieuwe info bulletin - Sponsorgelden - GMR
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
• Protocol “Starten onderwijs o.b.s. de Stelling vanaf 11 mei 2020”
WEBSITE
•

•

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
Ook het “Protocol Starten ….. maandag 11 mei” is te vinden bij Nieuws – kopje Scholen gaan 11 mei beperkt weer
open – in dit bericht staat een link naar het protocol.
Foto’s van de eerste lesweken vanaf 11 mei.

Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”
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