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EEN NIEUW JAAR
Na een verlengde kerstvakantie voor de kinderen en een week voor het team
om dubbel voor te bereiden voor het geval dat de schoolsluiting langer zou
gaan duren, konden we dinsdag weer met ons onderwijs gaan starten! Gelukkig!
Maandag 10 januari hebben we een zinvolle (digitale) studiedag gehad samen
met onze collegeschool De Terp. De dag stond in het teken van ons nieuw
leerlingvolgsysteem IEP. U heeft daar in eerdere nieuwsbrieven al informatie
over gehad.
En dan dinsdag de start van 2022 samen met de kinderen. Heerlijk om weer
gewoon te kunnen beginnen. Een klein
aantal kinderen was afwezig vanwege
thuisquarantaine; hopelijk blijft het kleine aantal zo!

VAN HET PLEINWACHTTEAM;
VERSTERKING GEZOCHT
Ik wil mij even voorstellen;. Ik ben Rita, moeder van 3 kinderen die op OBS
IXIEJE zitten. Ik schrijf dit stukje omdat ik wil vertellen dat ik 1x in de week
pleinwacht loop. Dat vind ik erg leuk en mijn kinderen vinden het ook leuk.
Zie altijd een grote glimlach op hun gezicht verschijnen als ik weer aan de
beurt ben.
We hebben een aantal vaste ouders die elke week 1 of 2 x pleinwacht lopen.
Voor de kinderen zelf is dit erg fijn omdat dit rust en regelmaat geeft. We
krijgen hier een vrijwilligersvergoeding voor.
Zelf vind ik het leuk om pleinwacht te lopen omdat ik op deze manier toch
betrokken kan zijn bij de school en de kinderen. Kinderen gaan je leren kennen en andersom.
Op dit moment is het een rare tijd i.v.m. corona. Je mag de school niet binnen, gesprekken vinden plaats via de computer. Dus ouders, dit is het moment om toch betrokken te zijn met de school en je eigen kind. Wij zoeken
voor in ieder geval de donderdag nog een ouder die ons pleinwachtteam wil
versterken. Wij hopen snel iets van je te horen!! Bel of mail de school.
Groet,
Rita.
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17-1: Start Blok 4 DVS

•

IEP-toetsen vanaf 24-1
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WILLEMJAN HEEFT EEN ANDERE BAAN
WillemJan gaat ons per 1 februari verlaten, hij heeft een andere baan gevonden. In april 2014 is hij als deeltijder gestart op onze school om vervolgens in
augustus fulltime aan de slag te gaan. Hij heeft in meerdere bovenbouwgroepen lesgegeven. Na bijna 8 jaar gaat hij een nieuwe uitdaging aan. Als team
nemen we op 31 januari
afscheid van hem.

Groep 7 heeft WillemJan
op maandag en vrijdag als
leerkracht gehad tot aan
de kerstvakantie.
Hanane el Youzghi is deze week gestart als fulltimer voor groep 7.

NIEUWE COLLEGA GEZOCHT
Eigen collega’s zijn meer gaan werken om zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof te kunnen vervangen of om extra taken te kunnen realiseren.
We zoeken een nieuwe collega die ons team kan versterken. Deze vacature
wordt geplaatst, weet u iemand?

DE VREEDZAME SCHOOL
A.s. maandag 17 januari starten we met
blok 4 van De vreedzame School; “We
hebben hart voor elkaar”. Gevoelens
staan centraal in dit blok waaraan de
nodige aandacht besteed gaat worden.
Wilt u precies weten wat er allemaal aan
bod komt? In de bijlage staat alles op
een rijtje.
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CORONAREGELS VANAF 10 JANUARI
De wijze van werken van voor de kerstvakantie blijft ook nu gehandhaafd. De
uitgebreide brief van het ministerie en daarnaast een verkort overzicht van
de maatregelen treft u ook aan als bijlagen bij deze nieuwsbrief.
De leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 hebben deze week weer zelftests
gekregen voor thuis.
Met elkaar proberen we alert te zijn op het virus; zelftests, bij klachten testen
en, als het niet anders kan, thuisblijven. Deze week hebben we hier helaas in
het team ook al mee te maken gehad. Snel testen kan, maar de uitslag duurt
even. Dat betekent dat we met elkaar voor begeleiding van de groep zorgen
op het moment van afwezigheid of ziekte van leerkracht. Vervangers zijn helaas niet voorhanden.
We hopen dat thuisonderwijs ver van ons weg blijft, maar nog even alles op
een rijtje:
* Thuisonderwijs: alleen als de gehele groep of als de leerkracht in quarantaine moet, afstandsonderwijs kan de leerkracht dan verzorgen
* Een leerling die in quarantaine moet, krijgt vanaf de 2de dag “werk”. Dit
betekent dat de kinderen van de groepen 1 en 2 thuis lekker kunnen spelen,
voor groep 3 en 4 werkboekjes en –schriftjes en iedere dag een foto van het
planbord toegestuurd krijgen en voor de groepen 5 t/m 8 wordt het een combinatie van werkboekjes en digitale verwerking.

Met vriendelijke groet,
Rianne Tax
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