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Een prijs voor groep 6A
Groep 6A heeft meegedaan met een wedstrijd, uitgeschreven door de
organisatie van de koningsspelen. De uitdaging was om een flashmob te
maken op het liedje van de koningsspelen: “ IK plus Jij is Wij.” De
reacties van de organisatie op de inzending van de flashmob van groep
6A waren heel enthousiast en zij eindigde dan ook bij de beste vijf
scholen van Nederland!
De prijs is een maand lang gebruik maken van een interactieve beweegspel ter waarde van € 1200,= ,
genaamd Picoo-set. Het spel kan ingezet worden bij het bewegend leren van rekentafels of bij het
buitenspelen. Met een game controller in de hand doen de kinderen samen met klasgenootjes leuke
spelletjes op het schoolplein of in de klas. Bijvoorbeeld : Mollenmania, Spionnenjacht of Bliksemsnel.
Heel leuk dat het enthousiasme van groep 6A zo beloond is.

Een vriendelijk verzoek
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat we een groep naar huis moeten sturen omdat de
kinderen in quarantaine moeten en deze periode zo kort mogelijk te houden, hebben we
een verzoek.
Het komt helaas regelmatig voor dat ouders zich op corona laten testen en positief blijken te
zijn. In dat geval moeten alle gezinsleden in quarantaine en komt het kind van dit gezin niet
naar school. Op dat moment heeft deze besmetting geen gevolgen voor de groep waar het
kind in zit.
Dat wordt anders als het kind zelf positief op corona blijkt te testen. Dan geldt dat de
klasgenoten vanaf de laatste dag van nauw contact in quarantaine moeten. Ons verzoek is
om, als u zich laat testen, uw kind dan direct thuis te houden (ook als het geen klachten
heeft). Dan mist uw kind een dag onderwijs, maar als uw kind toch positief blijkt te zijn is het
aantal dagen dat de rest van de groep in quarantaine moet minder dan wanneer uw kind
toch naar school is gekomen.
Onze vraag is dus of uw kind(eren) thuis zou willen houden als u zelf wordt getest.
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Juf Anne weer aan het werk
Omdat haar zwangerschapsverlof volgende week eindigt, hervat juf Anne vanaf woensdag 19 mei
weer haar werkzaamheden voor groep 1/2B. Zij gaat op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
werken; op de maandagen staat juf Marjo voor de groep.

Nog geen gebruik van de kleedkamers
Zoals u weet maken we als onderdeel van de corona maatregelen op dit moment geen gebruik van
de kleedkamers en douches van de gymzaal. Omdat de omstandigheden nog niet veel anders zijn,
blijven we dit zo doen.
Omdat de kinderen zich niet kunnen omkleden verwachten we dat zij in een T-shirt gymmen en in
een zo luchtig mogelijke broek (trainingsbroek ipv spijkerbroek). Dit om te voorkomen dat kinderen
in een trui sporten en daar ook mee in de klas zitten. Een shirt kunnen ze indien nodig ook zelf weer
makkelijker wisselen in het toilet.

Wateringse Veldloop
Zoals het er nu voorstaat gaat de Wateringse Veldloop niet door. Door de
coronabeperkingen geeft de gemeente Den Haag hier geen vergunning voor af. Een
alternatief programma kreeg ook geen groen licht van de gemeente, die daarbij verwees
naar de maatregelen van de overheid waar ook de gemeente zich aan heeft te houden.

Inrichting Online Onderwijs
In februari is u gevraagd om de ouderenquête 'Evaluatie Inrichting Online Onderwijs' in te vullen. De
enquête is 205 keer ingevuld. Het resultaat heb ik in een PowerPointpresentatie verwerkt en is met
het Gantelnieuws van eind maart als bijlage aan u toegestuurd.
De resultaten van de ouderenquête zijn daarna per leerjaar uitgesplitst en aan de leerkrachten
gegeven. Verder hebben de leerkrachten in april zelf ook een enquête ingevuld om hun ervaringen
met het online onderwijs door te geven èn te reageren op de resultaten van de ouderenquête voor
hun leerjaar.
De resultaten van deze enquête en van de ouderenquête hebben we voor de meivakantie in ons
team besproken en verwerkt in ons beleid met betrekking tot de inrichting van onlineonderwijs.
Hierbij een aantal aanpassingen:
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Meer ‘persoonlijk contact’
Ouders èn leerkrachten vinden het wenselijk dat er meer ‘persoonlijk contact is. Daarom zullen we in
de groepen 1-4 één keer per week via Teams een activiteit doen met de hele groep (bijvoorbeeld
voorlezen, kleine opdrachten). Ook zal er één keer per week via Teams met een klein groepje
leerlingen worden gepraat/gewerkt. Iedere 3 weken wordt contact gezocht om te monitoren hoe het
thuis gaat.
In groep 5 is er iedere 3 weken via Teams een kort gesprek om te monitoren hoe het thuis gaat.
De kinderen van de groepen 6-8 hebben overdag tijdens instructiemomenten via Teams contact met
de leerkrachten. Een leerkracht kan ook naar eigen inzicht contact opnemen met een leerlingen als
dit nodig is en omgekeerd kan een leerling ook zelf met de leerkracht via Teams contact opnemen.
Ouders kunnen sowieso contact opnemen met de leerkrachten als er iets is en leerkrachten kunnen
zelf ook met de ouders contact opnemen als daar aanleiding toe is.
Hoe te handelen als een klas in quarantaine moet?
Omdat we dit nog niet hadden omschreven hebben we besproken hoe te handelen als een klas in
quarantaine moet. Wat te doen als de leerlingen thuis zijn als de melding komt en hoe te handelen
als de leerlingen op school zijn?
Algemeen:
De ouders zullen de mogelijkheid krijgen om geprint materiaal op school op te halen als er thuis geen
mogelijkheid is om te printen.
Bij een lockdown zullen we direct inventariseren welke ouders thuis geen of onvoldoende devices
hebben. Waar nodig worden ze door school met een bruikleenovereenkomst beschikbaar gesteld.

Hemelvaartvakantie
Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag en zijn de kinderen vrij. Omdat vrijdag 14 mei ook een vrije
dag is, worden de kinderen maandag 17 mei weer op school verwacht.

Geen sportdag
Door de coronabeperkingen gaat de voor woensdag 19 mei geplande sportdag voor de groepen 3-5
helaas niet door.
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Studiedag 21 mei
Vrijdag 21 mei is de school in verband met een studiedag van het team gesloten en zijn de kinderen
vrij. Omdat het maandag 24 mei 2e Pinksterdag is, zijn de kinderen dan ook vrij en hebben ze dus een
lang weekend.
≈≈≈

Vrijdag 18 juni geen schoolreisje, wel de schoolfotograaf voor groepen 1-2
Door de coronabeperkingen gaan het voor 18 juni geplande schoolreisjes jammer genoeg niet door.
Wel komt die dag de schoolfotograaf in de groepen 1-2 voor het maken van de individuele en
groepsfoto’s.

Hoofdluiscontrole
Normaal gesproken wordt er na een vakantie een controle op hoofdluis uitgevoerd. Omdat de
ouders die de controle doen nu niet in school mogen komen en wij ook niet te dicht bij de kinderen
mogen komen, heb ik het verzoek of u zelf regelmatig de haren van uw kinderen wilt controleren.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
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