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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief berichten we u over festiviteiten, personeel, rapporten en oudergesprekken.
Uiteraard is ook het onderwerp ‘corona’ niet meer weg te denken uit de nieuwsbrief. De
maatregelen zijn afgelopen week verlengd. Voorlopig leven we nog in een wereld die door corona
gedomineerd wordt.
Covid-19
De laatste drie weken hebben er best veel leerlingen met corona-gerelateerde klachten thuis
gezeten. Het merendeel van deze leerlingen heeft een coronatest gedaan. We hebben geen
leerlingen met een positieve test (en dus met corona) geconstateerd. Dat is gelukkig goed nieuws.
Ik vraag u op te blijven letten. We hebben toch een enkele ouder met corona gehad. Dit heeft geen
gevolgen voor de bubbel waar uw kind in zit. Het hele gezin blijft uiteraard thuis bij een besmetting
in het gezin en laat zich bij voorkeur testen.
Wanneer een leerling corona zou krijgen, blijft de hele bubbel of een deel van de bubbel (daarom
werken we in cohorten) thuis. De school overlegt dan met het bestuurd en de GGD. De school neemt
uiteraard contact met u op wanneer dit speelt. In dit geval geldt dus: geen nieuws = goed nieuws.
Pasen
Op 1 april vieren we Pasen met elkaar. Deze dag heeft de hele school een continurooster.
Door corona is het maar de vraag hoe de komende maanden eruit zullen zien als het gaat om
sportdag, schoolreis, de Koningsspelen enzovoorts. Samen met de ouderraad bedenken een aantal
leerkrachten een ‘’coronaproof paasprogramma’’ waarin de klassen (in de eigen bubbel) zelf een leuk
programma hebben. Wie weet, kunnen we de vossenjacht later nog eens inhalen.
Groep 1-2-3
We hebben extra personeel aangenomen voor in groep 1-2-3.
De leerlingaantallen nemen in de onderbouw toe. Dat is natuurlijk goed nieuws, anderzijds vraagt het
ook iets van ons als organisatie. Om de groep 1-2 te bemannen hebben we extra personeel
aangenomen om de hele week 3 professionals op de groep 1-2 en 2-3 te hebben staan. Daardoor
kunnen ze in drie groepen uiteen om te pauzeren, buiten te spelen, instructie te krijgen en andere
activiteiten te doen. Concreet betekent dit dat Lisa er nu de hele week is. Op maandag en op
dinsdagochtend versterken respectievelijk Juf Mayke en Juf Daphne onze jongste klassen.
Koningsspelen
Wat voor de paasviering geldt, zal helaas ook voor de Koningsspelen gelden. Zoals het er nu naar uit
ziet, zullen we dit op 23 april in de eigen bubbels met elkaar vieren. Het regionale programma is al
afgelast. We wachten nog even af waar de nationale organisatie van de Koningsspelen mee komt.

Rapporten
Op 1 april krijgt u het rapport mee naar huis. In de week van 6 april zijn de rapportgesprekken.
U wordt door de leerkracht uitgenodigd om op Parro een tijdsslot te kiezen. De leerkracht zal hierin
ook een avond beschikbaar stellen. De gesprekken zijn helaas niet fysiek in de school. U wordt, net
als de vorige keer, door de leerkracht op het door u gekozen tijdsstip gebeld.
Weektaak
Nu de leerlingen weer gewend zijn om in de school les te krijgen, krijgt ook de weektaak zijn functie
terug. Door de weektaak oefenen leerlingen met het inplannen van werk en dit zelfstandig of samen
uit te voeren. Wanneer iets niet af is op woensdag kan het zijn dat de leerkracht iets meegeeft om
thuis af te maken.
Sis-regel van de week
We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt.
Met vriendelijke groet,
Namens het hele team van IKC Onder de Wieken
Tobias Vermeulen, directeur

