Afgelopen periode vanaf 16 maart door Coronavirus
Wat hebben we toch een rare periode beleefd vanaf 16 maart. Ineens krijgen we te horen dat
iedereen thuis moet werken en de scholen volledig dicht blijven, dan horen we weer dat we
gedeeltelijk naar school mogen en uiteindelijk weer volledig open kunnen.
Iedereen heeft een gekke tijd beleefd. Zo denken we dat het Coronavirus heel ver van ons
vandaan is en dan opeens het bericht dat we nergens meer naar toe mogen alleen voor
noodzakelijke dingen. Voor iedereen was het even wennen om direct alles op afstand te
regelen, maar we hebben dat als team, leerlingen en zeker ook als ouders heel goed
opgepakt. We hebben als team goed gekeken wat het beste is om te doen en hieruit bleek
dat we goed verder konden werken met Snappet op afstand. Dit heeft voor het team geleid
om weekplanningen te maken en de leerlingen een inlog te geven voor Snappet. Wat top dat
dit allemaal zo kort gerealiseerd kon worden. Bij de kleutergroepen hebben juf Sois en juf
Monique hard gewerkt om hier ook iedereen een weekplanning te geven. Er zijn hele leuke
foto´s naar voren gekomen hoe alle kinderen thuis hebben gewerkt.
Zo hebben we verschillende challenges gezien, foto´s van thuiswerk en een berentocht.
Natuurlijk hebben we nog veel meer voorbij zien komen. Het is teveel om op te noemen.
We hebben 8 weken thuisonderwijs gevolgd (waarbij de papa´s en mama´s de leerkrachten
ontzettend hebben geholpen met het lesgeven). Nogmaals ontzettend bedankt en een heel
groot compliment voor één ieder.
Hierna zijn we vanaf 11 mei gedeeltelijk weer naar scholen gegaan en waren de juffen en
meesters heel blij jullie allemaal weer op school te zien. Dit was een drukke periode met les
op school en ook op afstand.
En dan eindelijk was het deze week dan zover en mochten we op 8 juni weer volledig naar
school. Spannend maar wel heel blij dat we alleen op school de lessen nu kunnen geven en
jullie ook allemaal weer in de klassen kunnen begeleiden.

We willen nogmaals iedereen bedanken voor de hulp en begeleiding van onze leerlingen.

Portfolio´s
We willen u vragen om het portfolio van uw zoon/ dochter weer mee terug te geven naar
school. We zien dat we nog een hoop portfolio´s missen en om alles op tijd in te vullen willen
we ze graag weer in ons bezit hebben. Zo kunnen ze weer gevuld worden met de
persoonlijke werkjes van uw kind. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Facultatieve rapportgesprekken
Op 30 juni en 2 juli vinden de facultatieve rapportgesprekken plaats. Voor deze
rapportgesprekken nodigt de leerkracht van uw zoon of dochter u uit als dit nodig blijkt.
Gezien de richtlijnen waar wij ons als team aan dienen te houden, mogen we de gesprekken
niet op school plaats laten vinden, maar zal dit via videobellen plaatsvinden. Dit zal
gehouden worden via het programma van Zoom.
U heeft hier een telefoon, laptop of tablet voor nodig met een camera en natuurlijk het
programma via de Play Store van Zoom met een actueel emailadres. De leerkracht zal
hiervoor nog een papier meegeven voor een datum en tijd en tevens het actuele mailadres.
Verdere informatie hierover volgt nog middels een brief.

Afsluiting schooljaar en afscheid groep 8
Zoals u wellicht zult begrijpen hebben we nog steeds te maken met de richtlijnen vanuit het
RIVM over het Coronavirus. Hierdoor zullen we moeten gaan kijken naar een andere
invulling voor de afsluiting van het schooljaar (laatste schooldag) en ook voor het afscheid
van groep 8. Hier zijn we nog volop mee bezig en u krijgt dit tijdig te horen wat hier de
invulling voor zal zijn.

Schoolvakanties 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrijdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie
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Agenda
Onderwerp
Cito afname
Vaderdag
Facultatieve rapportgesprekken
Zomervakantie
Start schooljaar 2020-2021

Omschrijving

Datum

Cito toetsen worden afgenomen

08-06-2020
21-06-2020
30-06-2020
02-07-2020

Deze zullen worden gedaan via videobellen
of telefonisch als dit nodig blijkt
13-07-2020 t/m 21-08-2020
Maandag 24-08-2020

24-08-2020

De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn ook te vinden op onze website.
Deze is vernieuwd en er is een leuke virtuele tour te zien.
Bezoek onze website: www.obs-dereigersberg.nl

