Nieuwsbrief
Obs W.A. Scholtenschool
Pluvierstraat 11, 9607 RJ Foxhol
Postbus 87, 9600 AB Hoogezand
0598 393699
obswascholtenschool@ultiemonderwijs.nl

Schooljaar 2020-2021
Nummer 4
www.wascholtenschool-foxhol.nl

Vrijdag 4 december 2020

Sinterklaasviering bij ons op school

Donderdag 17 december 2020

‘Glitter-dag!’

Donderdagmiddag 17 december 2020

Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij!

Donderdagavond 17 december 2020

16.30-17.30uur: kerstavond op school

Vrijdagmiddag 18 december 2020

Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij!

Maandag 21 december 2020 t/m
vrijdag 1 januari 2021

Kerstvakantie

2020… een bijzonder jaar!
Alweer de laatste WAS-nieuws van 2020. Het was een
bijzonder jaar waarin we positieve maar ook lastige
momenten hadden. We vonden het tijd voor een
terugblik.
2020 zijn wij begonnen met een audit:
een oud-inspecteur heeft gekeken hoe
onze school functioneert. We kijken
terug op een prettige audit. We zijn
ons er nu nog bewuster van dat we op
de goede weg zitten!
Vlak na de audit werden we overvallen door het
Corona-virus. Samen met u hebben we op de best
mogelijke manier er het beste van gemaakt. We zijn
blij met de inzet die iedereen heeft getoond in deze
bijzondere en op sommige momenten zware
periode. Inmiddels ligt er een nieuw plan
klaar, voor op het moment dat we in een
tweede lockdown gaan komen.
In mei mochten we weer naar school. Met trots kijken
we terug op deze periode waarin wij, mede door een
fijne samenwerking met de Klabbe én de flexibiliteit
van onze collega’s, meer dan de verplichte 50%
onderwijstijd konden geven. Hierin waren wij een
uitzondering: alle leerlingen konden elke ochtend
tegelijk naar school, volledig passend binnen de
richtlijnen die we hadden. Hiervoor kregen we
complimenten van ons bestuur en Raad van Toezicht
van onze stichting.

Eind augustus startte het nieuwe
schooljaar. Door het verkrijgen van
diverse subsidies deden zich
nieuwe kansen voor: de hele week
ondersteuning
van
een
onderwijsassistent, aandacht voor
sociaal emotionele ontwikkeling
onder begeleiding van een vakleerkracht, meer
scholingsmogelijkheden voor het team en extra
ondersteuning voor leerlingen buiten schooltijd. Na
diverse jaren van zware bezuinigingen en hoge
werkdruk, zijn er nieuwe, aanvullende mogelijkheden
voor onze leerlingen en dat kan ons allemaal niet
anders dan goed doen!
Helaas zijn we tot op de dag van vandaag nog steeds
niet coronavrij. We hebben inmiddels diverse scenario’s
uitgewerkt en gedeeld met de MR. Eén daarvan
hebben we afgelopen donderdag in werking gezet,
toen bleek dat twee collega’s getest moesten worden
en er geen vervanging was. We doen ons best om u als
ouder zoveel mogelijk mee te nemen in het proces,
zodat u ook zo snel mogelijk weet waar u aan toe
bent.
Nu is het alweer december. De laatste maand
van 2020 gaan we op school zo feestelijk
mogelijk afsluiten. Daarna is het kerstvakantie.

We wensen u alvast hele fijne dagen,
geniet van elkaar en de dingen die we in
deze tijd wél kunnen doen.

Kerst
De Sint moet onze school nog bezoeken, maar de
voorbereidingen voor kerst zijn al in volle gang! In de
bijlage van deze nieuwsbrief vindt u alle informatie
betreffende de kerstviering dit jaar op onze school.
Dringend verzoek: geen ouders in de school/op het
plein
De afgelopen periode valt het ons op dat er steeds
meer ouders op het plein staan en/of de school
binnenlopen, ondanks dat aangegeven is dat dit in
tijden van corona volgens het protocol niet mag. Er
hebben ook ouders bij ons aangegeven zich eraan te
storen dat dit verzoek genegeerd lijkt te worden. Dus
nogmaals het dringende verzoek: ga niet op het plein
wachten op uw kind en ga de school niet naar binnen.
Als u dringende vragen heeft kunt u ons bellen of
mailen. Voor ouders van kinderen uit groep 1 maken
we nog steeds een uitzondering: zij mogen bij het hek
bij het kleuterplein wachten. We beseffen ons dat dit
niet hartelijk overkomt, toch rekenen we in deze tijden
op uw medewerking.
Spellingoefenen.nl
De komende periode kunnen de ouders van de
kinderen uit de groepen 4 t/m 8 een mail verwachten
van de leerkracht waarin spellingoefenen.nl onder de
aandacht wordt gebracht. Hierin staan de woorden die
we die week aanbieden op school en waarmee uw
kind thuis ook zelfstandig kan oefenen.
Het thuis oefenen van de woorden heeft twee functies:
ten eerste zal het uw kind helpen tijdens het maken van
het dictee. Ten tweede willen we vanaf de bovenbouw
leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs
door kleine hoeveelheden huiswerk mee te geven.
Spellingoefenen.nl is hier een onderdeel van.
Op spellingoefenen.nl kunnen de kinderen inloggen met
het wachtwoord dat ze van hun leerkracht krijgen en
het woordpakket van die week oefenen. U krijgt een
berichtje van de leerkracht wanneer uw kind hiermee
kan starten.

Workshops op de vrijdagmiddag
De afgelopen periode konden
de kinderen uit groep 5t/m8 op
de
vrijdagmiddag
ervoor
kiezen om een lampion te
maken. De kinderen hadden de
keuze uit diverse modellen en
mochten deze naar eigen inzicht
afmaken. Het resultaat was dat
we zeer diverse kind-eigen
creaties kregen en geen
standaard werken. We waren
er erg trots op! De kinderen hebben er dan ook met
veel plezier aan gewerkt.
Nieuws van groep 5/6
We zijn al flink aan het oefenen met de tafels. Dit gaat
al erg goed. De komende weken staan de tafels 6, 7,
8, 9 op het programma. Groep 6 gaat daarna nog
even door met de tafels 11 en 12.
Verder gaat het zelfstandig werken steeds beter. We
weten al goed wat we kunnen doen als we klaar zijn
met een taak, als juf even een andere leerling helpt en
hoe de weektaak werkt.
We zijn trots op jullie!
17 december: Glitterdag!

Informatie Kerst 2020

