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Aan de ouder(s), verzorger(s),
Het zal een hele kluif voor u zijn in deze tijden om èn er te zijn voor uw kinderen, èn alle zaken waarop de
school een appèl op u doet, het hoofd te bieden. De huidige situatie is niet niks en de impact op een ieder is
groot. Wij hebben diep respect voor u, nu u zoveel ballen hoog moet houden!
Helaas is het nu nog te vroeg om aan te geven wanneer de scholen weer open mogen.
Samen met u hopen we natuurlijk zo snel mogelijk maar zijn ons ervan bewust dat de
veiligheid eerst gewaarborgd moet zijn. Een besluit hierover valt op 2 februari a.s.
Hou nog even vol en zorg goed voor elkaar!
Voorlezen maakt je leuker!
De nationale voorleesdagen zijn in volle gang.
Ook op de Guido de Brès hebben de onderbouwgroepen (online) genoten van
verschillende verhalen.
‘Coco kan het’ is het prentenboek van het jaar:
Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt? Of als een kat haar grijpt?
Maar als het wél lukt, kan ze samen met haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco klaar om haar vleugels
uit te slaan?
Een mooi verhaal over iets spannend vinden, doorzetten en vriendschap.
Thuisonderwijs.
Wij willen u hartelijk bedanken voor het invullen van de korte vragenlijst met betrekking tot het
thuisonderwijs. We zijn heel blij met uw feedback en ook trots op een gemiddeld rapportcijfer van 7,5.
We zullen deze punten bespreken in het team en waar nodig/mogelijk een aanpassing doen.
Hieronder delen wij de uitkomsten met u.

Sterke punten:
- Ouders hebben meer zicht op de leerstof van het kind.
- Planning duidelijk en overzichtelijk.
- Zelfstandig werken met voldoende ondersteuning en mogelijkheden tot contact.
- De aandacht en positiviteit van de leerkracht naar alle kinderen.
- Eigen dag-en weekindeling is mogelijk.
- Individueel contact met de leerkracht is snel gelegd.
- Gebruik van Google Classroom.
- Dagelijkse filmpjes voor groep 1 en 2.

Verbeterpunten:
- Kinderen onderling meer contact laten maken.
- Meer aandacht voor godsdienstonderwijs en bewegingsonderwijs.
- Meer Meetmomenten in kleine groepjes en/of 1 op 1.
- Samen met de juf werk bespreken en nakijken.
- Controleren of afspraken /opdrachten zijn aangekomen bij het kind.
- Minder verschillende berichten sturen.
Studiedag/ Vrije lesdag.
Op vrijdag 19 februari staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn die dag vrij. Dit is ongeacht of
we weer naar school mogen of nog thuisonderwijs volgen.
Adviesgesprekken VO.
Volgende week (na de persconferentie van de minister president) horen de leerlingen van groep 8 en de
ouders wanneer zij het definitieve advies ontvangen. Dit zal in ieder geval voor de voorjaarsvakantie zijn.
De leerkrachten houden u verder op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.

Met respect en grote dank volgen wij het
thuisonderwijs dat jullie geven.

