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Beste ouders,
Ouder/kind gesprekken groep 1 en 2.
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn er wat veranderingen in de gesprekscyclus
voor de ouders van de kinderen uit groep 3 t/m 8. Ook bij de kleutergroepen zijn er enkele kleine
aanpassingen.
Wanneer de kinderen op school komen (4 jaar) is er een intakegesprek waarbij ouders en kind
kennis maken met de leerkracht. Vervolgens is er in november en mei een oudergesprek. Wanneer
het kind in groep 2 komt nodigen we u en uw kind in november uit voor een gesprek. Er wordt
gesproken over wat goed gaat en waar we aan gaan werken komende periode. Tijdens het laatste
gesprek in mei mag uw kind samen met de juf vertellen over zijn/haar werkmap (een map vol
werkjes die zij hebben verzameld in hun kleutertijd). Op deze manier willen we de kinderen
betrekken bij hun leerproces.
In november is de eerste gespreksronde. De ouders van kinderen uit groep 1 hebben dan dus een
gesprek met de leerkracht zonder uw kind erbij en de ouders van de leerlingen uit groep 2 worden
uitgenodigd om samen naar het gesprek te komen. Een gevolg hiervan is dat de gesprekken met de
ouders van kinderen uit groep 2 overdag plaatsvinden en er geen avond gepland wordt. De
uitnodiging voor het gesprek ontvangt u via schoudercom, u kunt zich inschrijven via de intakelijst.
We hopen dat we alle ouders in november weer in de school mogen verwelkomen, mocht dit niet zo
zijn dan informeren wij u via schoudercom.
Als er vragen zijn, dan horen wij het graag!
Esther, Jenny en Manon
Corona-perikelen
Toen we afgelopen maandagochtend doorhadden dat er 3 leerkrachten niet konden komen werken
en we maar voor één groep een invaller hadden gevonden –dus 2 groepen moesten thuisblijven,
afgelopen maandag- zagen we de bui al een beetje aankomen: Het gaat er om spannen. Gelukkig
verliep het deze week verder goed. Mocht het écht problemen gaan opleveren en we moeten
groepen thuis laten omdat we nergens meer een invaller kunnen vinden dan proberen we het zó te
regelen, dat het niet steeds dezelfde groepen zijn die thuis moeten blijven. Stel, leerkracht X van
groep A is ziek, dan kan het zijn dat op de 1ste dag groep A thuis wordt gehouden en op dag 2 groep
B. Leerkracht Y van groep B geeft dan op dag 2 les aan groep A. We gaan met het team ook
verdere eenduidige afspraken maken over online lesgeven, zodat we goed zijn voorbereid op wat
eventueel nog komen gaat. En misschien gaat het niet komen. Dan is het ook goed.
Als uw kind zelf ziek wordt of niet naar school mag dan kan uw kind thuis de eerste dag(en) / eerste
week online werken binnen de programma’s die we ook op school gebruiken (denk aan
Rekentuin/Nieuwsbegrip/Bloon/Taalzee etc).
We hebben ook afgesproken binnen school dat ieder kind ‘gewoon’ ziek mag zijn, net zoals dat vóór
de corona gold. Indien het lánger dan 1 week duurt gaan we samen met u kijken naar
huiswerkmogelijkheden en online-les volgen.
Hartelijke groet,
Geert-Jan Wijgergangs
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