Nieuwsbrief 8 januari 2021
Personele ontwikkelingen
Het zwangerschapsverlof van Madelon Oskam zit erop. A.s. maandag begint zij weer te werken. We
wensen haar weer veel werkplezier. Madelon is mentor in groep 7b samen met Vera en werkt op
maandag, dinsdag en woensdag. Madelon is tijdens haar verlof vervangen door Natalie. Natalie
werkt daarnaast twee dagen in groep 8 op onze school. De andere drie dagen is zij werkzaam in de
vervangingspool van Keender. Vanuit deze pool is zij ingezet voor het zwangerschapsverlof van
Madelon.
Omdat één van onze leerkrachten een dag minder is gaan werken, zal Natalie tot aan het einde van
het jaar op de woensdag ook vast ingezet gaan worden in onze bovenbouw. Zij vervangt dan diverse
leerkrachten in het kader van de gelden voor de werkdrukvermindering.
Het herstel van Vera gaat stapje voor stapje. Ze pakt op haar werkdagen al wel wat ICT-taken op.
Haar vervangster, Anna Reefman, heeft voor de kerstvakantie afscheid genomen. Zij heeft een
fulltime vervangingsbaan tot aan de zomervakantie kunnen krijgen op een andere school. We
hebben gelukkig een andere vervangster voor Vera kunnen vinden. Dit is Merel Startman. Omdat het
zowel voor Merel als voor de kinderen niet prettig is om online met elkaar te moeten starten,
hebben we afgesproken dat Natalie op donderdag en vrijdag online beschikbaar is voor vragen van
kinderen. Merel zal starten zodra we weer op school onze lessen mogen geven.

Onderwijs op afstand
De eerste week online onderwijs zit er op. Er wordt weer veel van jullie als ouders gevraagd en we
hebben dan ook zeker begrip als niet alles lukt. Een ander dagritme, je eigen werkzaamheden en
ondertussen de juf of meester zijn van je eigen kind(eren) is niet niks. Gelukkig horen we dat het in
de meeste gevallen lukt. Fijn dat jullie het opnieuw zo goed hebben opgepakt. Complimenten voor
jullie allemaal! We zijn ook blij dat wanneer het niet lukt, jullie contact met ons opnemen of dat de
kinderen dit zelf doen. Dat is leiderschap tonen en zo kunnen we snel verder helpen. Schroom niet
om onze hulp te vragen.
We hebben een enkele vraag gehad, waarom we geen live instructies geven. Dit is een heel bewuste
keuze. Door gebruik te maken van instructiefilmpjes, kunnen de kinderen op elk gewenst moment de
instructie bekijken en ook vaker naar een instructie kijken als zij het nog niet helemaal begrijpen.
Omdat jullie als ouders ook met jullie eigen werkzaamheden zitten, kun je zo bovendien makkelijker
de planning van je kinderen afstemmen met je eigen werkzaamheden. Daarnaast zijn er niet in alle
gezinnen voldoende devices beschikbaar om alle kinderen gelijktijdig online lessen te laten volgen.
Zeker niet als je zelf ook online je werk moet doen.

We wachten met spanning op de persconferentie van volgende week. We
wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe de komende tijd. Pas goed op
jezelf en de mensen om je heen. Een extra dikke virtuele knuffel voor jullie
kind(eren)!
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Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
12-01
MR
02-02
Kinderraad
02-02
OR
12-02
Carnaval
(Kinderen gaan naar school van 8.30 uur tot 12.00 uur; ‘s middags vrij!)

