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Voorjaarsvakantie

Heropening school
Maandag 8 februari gaat de school weer open. We
zijn blij dat we na een aantal weken de kinderen weer
kunnen zien. We hebben het ‘live’ lesgeven gemist.
Tegelijk merken we dat het ook verschillende gevoelens
oproept bij ons als leerkrachten maar ook bij sommige
ouders. We zullen alles doen om de school een zo goed
en veilig mogelijke plek te maken voor uw kinderen.
Daarom zullen we een aantal aanpassingen gaan doen.
Het meest belangrijke punt is dat we de eigen klas
zoveel mogelijk als ‘bubbel’ behandelen. Zowel
binnen als buiten de klas willen we de groep ‘heel’
houden en zo weinig mogelijk met andere groepen in
aanraking laten komen. Ook zullen we in de klas, de
bewegingen zo veel mogelijk beperken zodat kinderen
vooral in een eigen groepje werken en zitten. We
hebben als team vandaag een overleg gehad hoe we
dit zo goed mogelijk kunnen doen.
We hebben van de lockdown periode vorig jaar veel
geleerd en daarom nemen we een aantal van de
maatregelen van toen weer over.
Zo zullen we weer een continu rooster invoeren. De
kinderen zijn op maandag, dinsdag en donderdag van
8.25 uur tot 14 uur welkom op school. We eten tussen
de middag op school, in de eigen klas. Op woensdag en
vrijdag zijn de tijden iets anders. Woensdag: Groep 1
t/m 4 tot 11.30 uur, de groepen 5 t/m 8 tot 12.30 uur
en vrijdag groep 1 t/m 4 tot 12 uur en groep 5 t/m 8
tot 14.00 uur.
Om de groepen goed uit elkaar te houden, gaan de
kinderen via hun eigen ingang naar binnen/ buiten en
spelen in de pauze op een eigen plein.
We willen u als ouders vragen om de kinderen zo veel
mogelijk zelfstandig van en naar school te laten gaan en
buiten het plein – op gepaste afstand van elkaar- te

wachten. Ouders komen niet op het plein, behalve de
ouders van de kleuters.
Om zo weinig mogelijk volwassenen in de school te
hebben, zullen alle externe partners niet op school
komen. We willen u, als ouders, ook vragen om niet
in de school te komen. Wanneer u de leerkracht wilt
spreken, kunt u de school bellen of de leerkracht mailen.
Als leerkrachten zullen we in de open ruimtes een
mondkapje dragen, in de klas zelf niet omdat dit het
praten met de kinderen in de weg zou zitten.
De toiletten, deurkrukken en kranen zullen aan het eind
van de ochtend een extra schoonmaakbeurt krijgen.
Daarnaast zorgen wij voor voldoende zeep,
desinfectiemiddelen en papieren handdoekjes zodat de
kinderen regelmatig hun handen kunnen wassen.

Wanneer uw kind ziekte verschijnselen heeft dan blijft
hij of zij thuis tot de klachten over zijn. Dit betekent
ook dat als een kind snotterig is, hij thuis blijft. We willen
alles op alles zetten om iedereen zo gezond mogelijk te
houden.
Het kan zijn dat een leerkracht ziek wordt en een test
moet laten doen. Op deze dag zullen de kinderen thuis
blijven en wordt er geen les gegeven. We zullen u in dit
geval zo snel mogelijk via de mail op de hoogte
brengen. Wilt u daarom s ochtends uw mail goed in de
gaten houden? Wanneer een leerkracht een 2e dag thuis
is, zullen we die dag thuisonderwijs geven, als de
leerkracht daartoe in staat is. Het kan dus zo zijn dat
ondanks de schoolopening er soms klassen thuis moeten
blijven. Over ziekte, testen en quarantaine heeft de
overheid ons protocollen gegeven. We zullen deze waar
nodig opvolgen en u op de hoogte houden.
Van verschillende kanten krijgen we vragen over de
veiligheid van de maatregelen en zorgen rondom
gezondheid. We begrijpen dat we in onzekere tijden
leven en dat dit onrust meebrengt. We hopen met de
bovenstaande maatregelen zo veel mogelijk dingen te
doen om uw kind en onszelf gezond te houden. Ondanks
dat we begrip hebben voor ouders die het spannend
vinden om hun kind(eren) weer naar school te brengen,
willen we u erop wijzen dat vanuit de overheid en de
leerplicht de kinderen weer op school verwacht worden.
Spanning rondom Corona kunt u altijd met ons delen.
We zijn ontzettend blij met de inzet en hulp die we de
afgelopen weken hebben gehad van u! We hopen dat
u ons de komende tijd met net zo veel vertrouwen en
geduld wilt steunen.
Tot maandag!
Hartelijke groet,
Team W.A. Scholtenschool
Inleveren Chromebooks en schoolspullen
Een aantal kinderen heeft de afgelopen weken een
Chromebook van school geleend. We willen iedereen
vragen om deze aanstaande maandag weer mee te
nemen naar school zodat ze weer in de lessen ingezet
kunnen worden.
Wilt u ook alle schoolspullen van de kinderen maandag
weer meegeven? Boeken, schriften, etuis enz?

Juf Hannah
De behandeling die juf Hannah moet ondergaan
bestaat uit een aantal fases. De operatie heeft in de
kerstvakantie plaatsgevonden. Deze operatie is
voorspoedig verlopen. Zij mocht voor de kerstdagen
weer naar huis. Juf Hannah is vorige week in het
ziekenhuis geweest om een kuur te krijgen die haar zal
helpen herstellen, dit was een belangrijke stap in de
behandeling. Ook dit is goed gegaan en Hannah kon na
een aantal dagen naar huis. Wanneer deze kuur zijn
werk heeft gedaan, zal er nog een nieuwe fase
aanbreken; het inregelen van medicijnen die de werking
van de schildklier moet vervangen. Juf Hannah heeft
vooral heel veel rust nodig omdat de behandeling veel
vraagt van haar lichaam. Ze laat u weten dat het naar
omstandigheden goed gaat, ze doet u de hartelijke
groeten en wil iedereen bedankten voor de bloemen die
ze van u (via de MR) heeft gekregen.
Bericht van de MR
Graag zouden wij in deze nieuwsbrief kort willen
vertellen wie we zijn en wat we doen. De
Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de
ouders en leerkrachten van een school. Op deze
manier kunnen ouders en leerkrachten meedenken over
het beleid van de school en de stichting. De MR op de
W.A. Scholtenschool is als volgt samengesteld:
Personeel
Lisa Heij (voorzitter)
Leerkracht groep 3/4

Anita Bonekamp
Leerkracht groep 1/2

Ouders
Shirly Klein (secretaris)
Moeder van Zohra (groep 4) en Arun (groep 7)

Magda Mensing
Moeder van Michelle (groep 3) en Angelina (groep 5)

De MR bespreekt met de directeur allerlei
onderwerpen op verschillende manieren. Zo kan de MR
haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de
richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de
acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf
met voorstellen komen.
Ons doel als MR is dus het actief meedenken aan
beleidsmatige zaken. We willen op een positieve en
kritische manier invloed uitoefenen op het schoolbeleid.

Voor vragen aan de MR, of eventuele inbreng over
onderwerpen die op school aan de orde zijn, kan altijd
gemaild worden naar
mrwascholtenschool@ultiemonderwijs.nl.
Tot slot; omdat wij als MR de gehele school
vertegenwoordigen, ouders én leerkrachten, hebben
wij een bloemetje naar Hannah gestuurd vanuit ons
allemaal.

Toetsen
Normaal gesproken zijn op dit moment de CITO toetsen
al afgenomen en staan de rapporten en
oudergesprekken gepland de komende weken. Nu alles
anders is gelopen met de lockdown en de scholen nu pas
weer opengaan, heeft dit ook invloed op deze
activiteiten. U zult begrijpen dat we niet gelijk gaan
toetsen zodra de school open gaat, onze prioriteit ligt
eerst weer bij lesgeven en sociale activiteiten. We gaan
binnenkort als team overleggen hoe we hiermee om
zullen gaan en zullen u zo snel mogelijk op de hoogte
brengen van de veranderingen in de jaarplanning.

Groep 8
In groep 8 staan altijd verschillende activiteiten
ingepland op weg naar het voortgezet onderwijs.
Alle kinderen hebben als het goed is een inschrijfbrief
gekregen voor het VO. Het is de bedoeling dat uw
zoon/ dochter voor 15 maart 2021 ingeschreven is bij
de school naar keuze.
In groep 7 is er een voorlopig advies gegeven door de
groepsleerkracht. In groep 8 volgt het definitieve school
advies. Juf Angelique zal u en uw zoon/dochter
binnenkort een uitnodiging sturen om het adviesgesprek
te houden. We zullen deze gesprekken via Teams gaan
doen op donderdag 18 februari.
De IEP toets (eindtoets groep 8) zal dit jaar wel
doorgaan en staat gepland op 20 en 21 april. Vorig
jaar is de eindtoets niet doorgegaan voor de kinderen
van groep 8. Het ministerie van onderwijs heeft er nu
voor gekozen om het toch af te nemen.

