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Beste ouders / verzorgers, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor

Gesprekken
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De adviesgesprekken in groep 8 zijn achter de rug en nu zijn de andere groepen aan de beurt voor een
online 10-minutengesprek.
Ouders van de groepen 1 t/m 7 hebben tot vrijdag 11 februari om 17.00 uur de tijd om online een gesprek
in te plannen. In een mail van schoolgesprek.nl hebben ze daarvoor een code gekregen. U heeft geen mail
gekregen waarin u bent uitgenodigd om een afspraak in te plannen? Neem dan contact op met de
leerkracht van uw kind!
Wordt het niet eens tijd voor ‘live’ gesprekken op school in plaats van online praten via Teams?
Om ons heen gaat steeds meer ‘open’, maar de ouders kunnen nog steeds de school niet in.
Om eerlijk te zijn: wij zouden dolgraag de 10-minuten gesprekken op school houden en alle ouders weer
verwelkomen. Maar.. we moeten - en willen - wel handelen volgens het protocol voor de basisscholen.
Daar staat in, dat oudergesprekken en -avonden online gehouden moeten worden.
Voor de duidelijkheid sturen we dat protocol als bijlage mee bij dit weekblad.
Alleen voor de adviesgesprekken van de groepen 8 hebben we een uitzondering gemaakt. Die zijn - op
afstand - op school gehouden.
Natuurlijk hopen we op versoepelingen. We gaan er van uit dat na de voorjaarsvakantie ouders weer wel
welkom zijn in de school. Dat komt mooi uit; dan kunnen we vanaf 8 maart meteen weer een ‘ouders mee
naar binnen week’ houden!

Continu dichterbij

De voorjaarsvakantie nadert. Ook het moment waarop de PWA overschakelt op een continurooster komt
dus dichterbij. Alle informatie over schooltijden heeft u al kunnen lezen in een brief, maar in het laatste
weekblad voor de vakantie komen we daar nog een keer uitgebreid op terug.
De school is er klaar voor. De roosters zijn gemaakt en alle vakken en activiteiten hebben daar weer een
plaats in gekregen. De leerkracht is vanaf 8 maart de hele schooldag bij de kinderen. Er is geen
overdracht meer naar de TSO.
Voor de noodopvang tussen het eind van de schooldag (om 14.00 uur) en het begin van de BSO (om
15.15 uur) was de belangstelling minimaal. De school heeft voor die paar kinderen zelf opvang geregeld,
tegen TSO-tarief.

Afscheid van Brood & Spelen

Met de invoering van het continurooster, nemen we ook afscheid van Brood &
Spelen. Dat betekent dat we ook al die vertrouwde overblijf-gezichten gaan missen.
Jammer dat we afscheid nemen van die medewerkers die al jaren de overblijvers
begeleiden, maar ook van de enthousiaste nieuwe overblijfkrachten.
In de klassen staan we stil bij de laatste dag van iedere vaste overblijfmedewerker.

En hoe is het aan de Bermweg?
De eerste oplevering van de lokalen is achter de rug.
Op dit moment wordt door de aannemer met man en macht gewerkt om er voor te zorgen dat ze voldoen
aan onze kwaliteitseisen. Zoals het er nu uit ziet, gaat dat net lukken. En dan kunnen we verhuizen in de
voorjaarsvakantie.
We houden u op de hoogte!

Even geen Klasbord

Ouders die gewend zijn iedere dag even Klasbord te checken (dat zijn er gelukkig nogal wat) kijken
mogelijk binnenkort op hun neus.
Op dinsdag 15 februari is Klasbord na 19.00 uur even ‘uit de lucht’ voor onderhoud.

Donge heeft er ook een
Al een aantal keer kwam in het weekblad een zwerffiets voorbij die op locatie
Goudmos stond te wachten op zijn eigenaar.
En nu heeft locatie Donge er ook een. Wie weet van wie de Donge-zwerffiets is?

Gefeliciteerd!

In deze week feliciteren we op 12 februari Lenn (gr.3a); op 13 februari Luna (gr.7b) en Abby (gr.4a); op 14
februari Tiguida (gr.8a); op 15 februari Maaike (gr.3b); op 17 februari Febe (gr.7b), juf Sabine en juf Angela
en op 18 februari Jelte (gr.1/2a) en Diana (gr.1/2a).

We wensen iedereen een heel fijn weekend!
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