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Corona…

Agenda

Dit kalenderjaar hebben we er al weer vier weken opzitten
met de lockdown. De hele maand januari hebben de
leerlingen thuis moeten werken. Dat valt zeker niet mee
en wij zijn het allemaal eigenlijk wel zat. Het kabinet heeft
aangegeven dat de basisscholen 8 februari weer
opengaan, met inachtneming van extra maatregelen. Deze
maatregelen zijn onder andere dat leerlingen met
verkoudheidsklachten thuis blijven of naar huis moeten en
als een kind positief getest is de hele klas in quarantaine
moet. Meer informatie wordt zo snel mogelijk door het
kabinet vrijgegeven.
Van de PO-Raad kregen de scholen maandag 1 februari
een oproep om nog even te wachten met het
organiseren van de heropening op 8 februari en het
treffen van voorbereidingen tot er meer duidelijk is over
de extra maatregelen. Op dit moment is al wel duidelijk
dat de buitenschoolse opvang gesloten blijft. De PO-Raad
zet zich in om de scholen zo snel en zo goed mogelijk van
duidelijke informatie te voorzien. Zo gauw wij meer
informatie hebben zullen we deze ook direct met u
delen.
Nu is het nog zo dat een deel van de kinderen wordt
opgevangen op school bij de noodopvang. Dat is geen
ideale situatie en iedereen zet zich enorm in om er het
beste van te maken. Wat dat betreft wil ik iedereen een
groot compliment geven. De leerkrachten die ervoor
zorgen dat de kinderen thuis aan het werk kunnen, met
hele leuke filmpjes, al beeld bellend of via Google Meet,
zelfs met knutselopdrachten, recepten en online
spelletjes. Ook bij de noodopvang wordt er keihard
gewerkt, met ook ontspanningsoefeningen tussendoor.
Natuurlijk wordt er ook heel veel van de ouders gevraagd.
Ook zij hebben een groot compliment verdiend, want
naast het thuiswerken ook nog met je kind met het
schoolwerk aan de gang is niet altijd even makkelijk.
Als we inderdaad op 8 februari weer allemaal naar school
kunnen zullen er wel verschillende maatregelen van
kracht zijn. Hierover zult u, zo gauw het definitief is, nog
nader bericht ontvangen.
Laten we hopen dat het snel weer allemaal ‘normaal’ gaat
worden.

In de jaarkalender staat dat op 18 februari de rapporten
worden uitgedeeld. Door de lockdown
wordt dat nu opgeschoven naar een
nog nader te bepalen datum in maart.
Als we op 8 februari weer naar school
kunnen zullen we eerst een week weer
normaal het lesgeven hervatten. Dan
zullen in de week voor en de week na de
voorjaarsvakantie de toetsweken worden ingeroosterd.
De voorjaarsvakantie is van maandag 22 februari tot en
met vrijdag 26 februari.

Uitbreiding Optimist
Na de voorjaarsvakantie zullen er nog drie leerlingen
bijkomen in de Optimist. Om de zorg voor de leerlingen
dan wel te kunnen garanderen zal er een onderwijsassistent bijkomen. In de eerste week van februari vindt
er een sollicitatiegesprek plaats. Als we weten wie de
Optimist zal komen versterken laten we u dat meteen
weten.

Noodopvang
Tijdens de lockdown is er steeds noodopvang geweest op
de school. Deze groep werd naarmate de lockdown langer
duurde steeds groter.
De leerlingen worden door wisselende medewerkers van
de Driemaster opgevangen. Hierbij zijn ook elke dag
verschillende stagiaires aanwezig. Deze medewerkers en
stagiaires verdienen een groot compliment, want in de
noodopvang zaten kinderen uit alle groepen, dus ook van
alle leeftijden. Naast het verder helpen van de leerlingen
bij hun schoolwerk werd er ook voor ontspanningsmomenten gezorgd. Dit werd met veel enthousiasme
gedaan. Fantastisch!

Personeel
Zoals in de maandbrief van januari al was gemeld is juf
Manon met ingang van februari niet meer bij ons op de
Driemaster werkzaam. Haar plek in ons team wordt nu
ingenomen door een voor de Driemaster nieuwe
leerkracht. Hierbij stelt zij zich even voor:

Werner Nijdam, directeur.

‘Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen!’

Schoolgebouw gepimpt

Hallo allemaal,

Mijn naam is Berdien Kasperink en ik ben 35 jaar.
Samen met mijn 2 zoons woon ik in het mooie
Elburg, echt een leuk stadje om eens een ijsje te
gaan eten in je vakantie! Als ik vrij ben, vind ik het
leuk om te gaan hardlopen, tennissen of samen te
koken. Ik heb het geluk dat ik al 12 jaar juf mag zijn
en vanaf 1 februari zelfs bij jullie op school. Op
woensdag kun je mij dan vinden in het Galjoen en op
vrijdag in de Boeier. Ik heb er heel veel zin in, voel
me erg welkom en kijk er naar uit om jullie daar te
ontmoeten.

Omdat alleen de noodopvang aanwezig was op school
hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de
school te pimpen en op te ruimen. Zo is er geschilderd en
hebben we de voor de school belangrijke kernwoorden en
onze leus op de muur gezet met mooie houten letters.
Ook in de klaslokalen is er opgeruimd en we hopen dat dit
het plezier van de kinderen om weer naar school te gaan
zal vergroten. We hebben geprobeerd de uitstraling van
de gangen, de grote middenruimte en de lokalen rustiger
te maken, Hieronder kunt u enkele foto’s daarvan zien.

Doe je best nog even thuis en hopelijk tot heel snel
op school!
Groetjes, Juf Berdien
Berdien gaat, zoals u hierboven kunt lezen, dus lesgeven
in het Galjoen en in de Boeier. Dat houdt in dat juf Leonie
nu op de maandag naar de Kogge gaat en juf Madzy op de
maandag weer naar de Tjalk. Juf Jolanda gaat dan op de
vrijdag weer naar de Aak. Verder zal juf Leonie de
taakverlichtingsdagen van juf Madzy, juf Edith en juf
Jolanda invullen.

Thuiswerken
De leerkrachten van de verschillende groepen zorgden
ervoor dat de kinderen werk kregen dat ze thuis konden
doen. De communicatie met de leerlingen verliep via
Parro, maar ook via beeldbellen en met behulp van
Google Meet. Bij het werk dat thuis gemaakt moest
worden zaten naast het normale schoolwerk ook hele
leuke dingen als knutselwerkjes en zelfs recepten die de
kinderen thuis konden maken. Via Parro werden
verschillende foto’s gedeeld van trotse leerlingen die hun
kunstwerken of kookkunsten deelden. Er werd dus door
de leerkrachten en kinderen geweldig gewerkt. Ook hierbij
heb ik zelfs online spelletjes en zelfs voorleesverhalen
langs zien komen. Complimenten voor de juffen, de
kinderen en natuurlijk ook de ouders die met hun
kinderen hebben meegekeken!

Hopelijk zien we jullie weer snel op school!

‘Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen!’

