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Agenda (zie ook maandkalender verderop in dit Hoge Woord)
8 februari
19 februari
22 t/m 26 februari

School weer open
Studiedag
Voorjaarsvakantie

Bericht van het Team
Overlijden ouder
Met groot verdriet in ons hart hoorden we het bericht dat de vader van Jesse uit de Coolstars is overleden. De uitvaart
was vrijdag 29 januari. Een aantal collega’s en kinderen stonden langs de route. We wensen Elizanne, Jesse, Sterre en
Danian heel veel sterkte in deze moeilijke tijd van rouw. Ook voor Phileine en Steijn is dit een zware tijd. Als school staan
we allemaal om hen heen, want als Jenaplanschool zijn we een hechte gemeenschap en willen we er ook in moeilijke
tijden voor elkaar zijn.
Weer naar school
We zijn blij dat we als school 8 februari weer open mogen voor alle kinderen. Het is wel heel belangrijk dat dit voor
iedereen: kinderen, team en ouders, zo veilig mogelijk gebeurt. Uitgangspunt is daarbij het landelijk protocol zoals
opgesteld door de overheid en RIVM met alle betrokken partijen in het basisonderwijs. Als directie, managementteam,
team van collega’s, Raad van Toezicht, Ouderraad en MR hebben we de nieuwe Covid-19-maatregelen besproken. We
hebben gekeken naar het protocol, de verplichte onderdelen daarin en de adviezen waar je als school keuzes kunt en
mag maken. En daarbij blijft het welbevinden van onze kinderen en de wens om Jenaplanschool te zijn voor ons heel
belangrijk.
We zijn ons ervan bewust dat de heropening van de school in deze coronatijd verschillende emoties oproept. Om een
breed draagvlak te krijgen voor ons schoolprotocol zijn het hele team, de Raad
van Toezicht, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad bij de opstelling van
het schoolprotocol betrokken.
We willen onszelf en alle ouders oproepen de komende weken extra voorzichtig
te zijn. Die oproep doen we in het belang van ieders gezondheid. En omdat we
als school graag besmettingen willen voorkomen zodat we open kunnen blijven
en veilig ons onderwijs kunnen geven. Duidelijkheid en elkaar aanspreken indien
nodig, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Vragen of zorgen kunnen altijd
met stamgroepleider en/of directie besproken worden.
Het bestaande schoolprotocol met de coronaregels en de hygiënemaatregelen
op onze school blijven ook na 8 februari gelden. Enkele regels zijn toegevoegd.
De gehele tekst van het schoolprotocol, waar de MR mee heeft ingestemd,
vinden jullie in de bijlage bij de verstuurde e-mail. In de bijlage ook het
haal-brengschema. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste
nieuwe regels voor ouders en kinderen in ons schoolprotocol per 8 februari:
* Gespreide haal- en brengtijden (zie bijlage), dringende oproep: hou het
halen/brengen zo kort mogelijk, ga niet in groepjes bij elkaar staan praten en
hou 1,5 meter afstand.
* Ouder kan kind halen en brengen op schoolplein en ouders hoeven daar geen
mondkapje te dragen.
* Kinderen blijven de hele dag in het lokaal en op het plein bij hun eigen groep,
gebruik nooduitgangen naar de lokalen, ook kinderen hoeven op school geen
mondkapje te dragen.
* Kinderen uit midden- en bovenbouw die noodgedwongen thuis zijn, kunnen in

overleg met de stamgroepleider delen van de les via Google Classroom volgen. Groep 5 kan door de aangescherpte
vaste-groepsmaatregelen helaas op donderdagmiddag niet op school les krijgen, zij krijgen die middag thuis
afstandsonderwijs. Voor thuiszittende jongere kinderen zijn er schoolopdrachten.
* De stamgroepleiders hoeven geen mondkapje te dragen, hebben daarin eigen vrije keuze.
* Ouders kunnen zonder afspraak helaas niet de school inlopen. Personeel verzorgt voorlopig de surveillance tijdens
pauze in plaats van de overblijfouders. Oudergesprekken houden we online.
* Strikte gezondheidsregels voor thuisblijven bij ziekte en door de overheid verplicht gestelde thuisquarantaine voor de
hele groep als 1 kind in de groep door GGD positief is getest. Testen is geheel de keuze van ouders zelf. (zie voor
details bijlage)
* Er is nog geen schoolzwemmen, gym gaat wel zoveel mogelijk op school door.
* Niet vergeten: neem maandag de geleende schoolmaterialen mee naar school.
Terugblik afstandsonderwijs en noodopvang
Het afstandsonderwijs van onze stamgroepleiders en onderwijsassistenten was prima verzorgd, zo hoorden we van veel
ouders. De kinderen hebben goed hun best gedaan bij het thuisonderwijs. Petje af ook voor de ouders die dit thuis naast
hun werk hebben begeleid. De introductie van Google Classroom was heel geslaagd. Als grote voordelen werden meer
structuur en meer contact genoemd. Maar er gaat niets boven gewoon lesgeven in de klas. En gelukkig mogen we weer
naar school.
Wat hebben de kinderen in de noodopvang ook goed gewerkt! Dat deden ze onder leiding van onze stamgroepleiders
die soms twee soorten onderwijs tegelijkertijd deden: afstandsonderwijs én op school voor kinderen in de noodopvang.
Maar ook was de inzet van onze onderwijsassistenten Else en Marit op school heel belangrijk, zij hebben een
topprestatie geleverd. Mariella, Lorel, Thom, Carla, Ellen, Henrike, Stephan, Emely en vele anderen hebben geholpen.
Vaak waren er zelfs twee begeleiders bij elk bouw! Iedereen verdient een groot compliment. Erg fijn dat we dankzij hen
ook de kinderen in de noodopvang op een kwalitatief hoog niveau onderwijs hebben kunnen geven.
In de media gaat het nu vaak over mogelijke onderwijsachterstanden die kinderen oplopen. Maar er zijn gelukkig ook
tegenberichten daarover. Wij kijken op onze Jenaplanschool graag anders naar kinderen en hun ontwikkeling. Elk kind is
uniek. De ontwikkeling van kinderen gaat altijd door. We nemen de kinderen maandag weer mee in waar ze in hun
onderwijs en ontwikkeling zijn gebleven. Als school zorgen we ook dan, net als tijdens het afstandsonderwijs, voor een
rijk onderwijsaanbod. We hebben vertrouwen in de toekomst van onze kinderen.
Planning rapportfolio en oudergesprekken
We hebben op school de planning voor de komende weken doorgenomen wat betreft de tussentijdse cito-toetsen,
rapportfolio’s en oudergesprekken. Hoe het ook verder loopt, lockdown of niet, we geven in ieder geval vrijdag 5 maart
de rapportfolio’s uit. Vanaf ongeveer 16 maart zullen dan de online-oudergesprekken gepland worden.
Leesboom
Na onze oproep werd er thuis volop
gelezen. Alleen én samen. De foto’s en
filmpjes rolden binnen. Van de vele foto’s
maakten we op school een mooie
leesboom (zie foto) in de centrale hal. Zo
waren jullie toch een beetje lezend bij ons!
Vrijwilligers schoolbibliotheek gezocht
Hierbij opnieuw de oproep voor extra
vrijwilligers voor onze Schoolbibliotheek.
Vind je het leuk om met boeken en
kinderen bezig te zijn? Ben je hiervoor 1
of 2 middagen per week beschikbaar?
Dan horen we graag van je.
Het belangrijkste
Na alle mededelingen, ten slotte het
belangrijkste:
WIJ ZIJN ER OP SCHOOL ALTIJD VOOR ONZE KINDEREN, DAAR KUN JE OP REKENEN.
Hartelijke groet namens het team,
Johan
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Kiddo’s – Peuteropvang en
Buitenschoolse opvang
De afgelopen weken hebben wij bij BSO Kiddo’s noodopvang verzorgd. Het was een gezellige boel, met veel leuke
activiteiten. Zoals bekend gaat de noodopvang nog even zo door, we mogen helaas nog niet volledig open.

De peuteropvang gaat a.s. maandag weer van start, we hebben er zin in!
Fijn weekend!
Groetjes,
Danielle, Mariella, Roxanne, Anneke, Linda, Geeke,
Team Kiddo’s
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