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Oorlog
Wat ons - en u waarschijnlijk ook - heeft beziggehouden in de afgelopen twee weken is het nieuws van
de Russische inval in Oekraïne. Een tragedie. De vraag dient zich daarmee ook aan wat dit voor
uitwerking heeft bij u thuis. Wij hebben aan het begin van deze week met het team stilgestaan hoe wij
hier als school mee omgaan. Ik deel u de hoofdlijnen:
Jonge kinderen
Voor de jonge kinderen (groep 1 t/m 4) geldt dat zij vanwege hun ontwikkelingsleeftijd nog moeilijk
onderscheid kunnen maken tussen feiten en fictie. De situatie kan bij hen leiden tot angst en
onveiligheid. Wij brengen het onderwerp hier niet actief ter sprake, maar spelen adequaat op vragen.
Het kan namelijk zijn dat uw kind wel het een en ander heeft meegekregen over de oorlog. Dan is het
belangrijk hen te helpen deze informatie en gevoelens te uiten, te verwerken en in de context te
plaatsen.
Oudere kinderen
Met oudere kinderen (vanaf groep 5) is het mogelijk om de oorlog, op hoofdlijnen, te bespreken. Houd
je informatie eenvoudig, eerlijk en beknopt. Wij zorgen ook voor voldoende aandacht voor de hulp die
op gang is gekomen als tegenhanger. Veel groepen kijken 's morgens naar het jeugdjournaal. Dit kan
ook een mooie opstap zijn om met de groep door te praten. Het jeugdjournaal is bedoeld voor
kinderen van 9-11 jaar, en heeft dus wel toelichting nodig voor onze leerlingen. Wij bieden daarnaast
ook ruimte aan kinderen om niet mee te hoeven kijken. Als leerkracht zorgen wij voor een goede
afronding.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw zoon/dochter.
Communicatie rondom corona
Wij zullen vanaf heden alleen melden als er veel coronabesmettingen zijn in een groep in een korte
tijd. U krijgt dus geen bericht meer van een individuele besmetting.
Zelftesten
Wij willen u vragen om twee keer per week preventief te blijven testen, zodat wij verdere
besmettingen snel kunnen stoppen op onze school. Uw zoon/dochter krijgt de testen hiervoor op
school.
Traktaties
Vanaf nu hoeven er geen voorverpakte traktaties meer.
Wanneer verzorgen wij online onderwijs?
Uw zoon/dochter die in quarantaine is door corona, mag als hij/zij zich in staat voelt om onderwijs te
volgen, online meedoen met de les.
Factuur overblijfkosten
U heeft deze week de factuur ontvangen voor de vrijwillige overblijfkosten voor de tweede helft van
dit schooljaar. Wij hopen dat u deze wilt betalen, zodat wij de vrijwilligers die tussen de middag voor
de kinderen klaarstaan een vergoeding kunnen geven.
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Terugblik studiedag: Startdag Stichting LeerKRACHT
Op vrijdag 25 februari hebben wij een start gemaakt met Stichting LeerKRACHT. Dit
is onze manier om vorm te geven aan onze verbetercultuur. Zodat wij iedere dag het
onderwijs een stukje beter kunnen maken voor alle kinderen. Op deze website vindt
u meer informatie over deze aanpak: https://stichting-leerkracht.nl/
Adviesgesprekken voortgezet onderwijs afgerond
Wij hebben de adviesgesprekken over het schooladvies voor het voortgezet onderwijs afgerond. Wij
kijken terug op mooie gesprekken, de komende maanden blijven wij nog hard aan de slag in groep 8
om een optimale aansluiting richting het voortgezet onderwijs te realiseren. Daarnaast vindt vlak voor
de meivakantie ook nog de IEP eindtoets plaats in groep 8. Op basis van de resultaten van die toets,
kan het gegeven schooladvies nog naar boven worden bijgesteld.
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