Extra Nieuwsbrief “Weer terug op school”

Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),

We zijn weer gestart! En hoe.
Leerlingen verwelkomen in een pak sneeuw dat is lang geleden.
Team CBS Anker was blij de meeste leerlingen weer te zien. We zijn rustig aan gestart.
Leerlingen hebben ervaringen kunnen delen onder het genot van een sapje en een koekje.
(Met dank aan de Plus op de Reede, die hebben het bezorgd)
Een aantal ouders heeft hun zorgen geuit, wat te begrijpen is. We hebben als team de
afspraken gemaakt die er zijn, daar houden we ons allemaal aan. Mocht het gaandeweg
blijken dat we iets moeten aanpassen dan zullen we dit doen en daar houden we u van op
de hoogte.
Voor nu staan we er over het algemeen positief in. We doen het samen en samen dragen we
zorg voor ons eigen en elkaars gezondheid.
Hartelijke groet,
Namens het team,
Marianne van Zalingen

Lockdown verhalen van onze leerkrachten
Voorlezen via teams aan kleuters
25 januari was een spannende dag. Deze dag zou ik met 26 kleuters online gaan en hen
voorlezen uit het prentenboek “Coco kan het”. Dit prentenboek stond dit jaar centraal in de
Nationale Voorleesdagen.
Alle kleuters hadden de week er voor een uitnodiging gehad voor het voorleesontbijt. Ze
mochten in hun pyjama aan het ontbijt in Teams verschijnen om zo te luisteren naar het
prentenboek dat ik hen zou gaan voorlezen. Ik was nog niet eerder online gegaan met de
hele klas. Wel met een klein groepje of met een enkel kind.
Spannend dus. Zou het lukken? Had ik de goede link gestuurd? Zouden alle kinderen er
zijn? Straks doet de microfoon het niet, of de camera.

De dag ervoor had ik alles al met mijn collega uitgeprobeerd en ook met mijn partner, kleine
probleempjes waren al opgelost. ’s Nachts toch wat onrustig geslapen, ik droomde dat ik met
mijn klas in Teams in het journaal op tv kwam en alles wat mis kon gaan, ging mis.
Maar de volgende dag heb ik alles klaargezet, mijn ontbijtje, Raai de Kraai, mijn onesie aan
en ingelogd in teams. Zouden ze er zijn? Mijn kleuters?
Ja hoor, 5 kinderen zaten al klaar, en daarna druppelde het snel vol. Keurig hadden zij (of
hun ouder) hun microfoon op stil gezet.
Ik zag hun blije en afwachtende snoetjes, er waren ook broertjes en zusjes die meeluisterden
en ook hier en daar een ouder.
Met hun duimen omhoog lieten ze me weten dat ze me goed konden zien en horen.
Na het verhaal, hebben we nog het lied van Coco gezongen en iedereen deed heerlijk mee
met zingen en of bewegen.
Wat heb ik hiervan genoten! En ook weer een hoop van geleerd.
Juf Inge
Op afstand en toch heel dichtbij….
Ideale situatie? Nee, zeker niet. Maar toch zijn er nieuwe ervaringen opgedaan en echt leuke
momenten geweest de afgelopen periode. De afgelopen weken hebben we voor de
kleutergroepen veel verschillende filmpjes gemaakt voor de kinderen. Deze werden gedeeld
via een YouTube-link op klasbord. De filmpjes waren uiteenlopend: van een les over
tegenstellingen, tellen en getallen tot een voorleesverhaal. De opdrachten die we gaven
waren veel doe-opdrachten en diverse bingo’s; huisnummerbingo en verkeersbordenbingo.
Ook hebben wij meegedaan aan het “Nationaal voorleesontbijt”. De kleuters en juf in pyjama
en een lekker ontbijtje en luisteren naar het verhaal over Coco en dat allemaal via Teams!
Wat was het leuk om veel kinderen te zien! Nog veel leuker waren de bezoekjes aan huis.
Even een werkboekje of wat werkbladen langsbrengen. En vooral het even gezellig kletsen
met ouders en vooral ook de kinderen.
Kortom: alles op afstand, maar toch ook heel dichtbij…..
Lieve groetjes van juf Eveline

Personele berichten
Eveline: het herstellen na Corona duurt langer dan gehoopt. Het gaat gelukkig al veel beter
met Eveline en we zijn blij dat ze tijdens de lockdown het onderwijs op afstand heeft kunnen
verzorgen. Toch merkt ze dat haar energielevel nog niet op pijl is en daarom zal Eveline de
komende weken nog niet fulltime aan het werk zijn.
Week 6:
Maandag en woensdag Eveline
Dinsdag Mark
Donderdag en vrijdag Netty
Week 7:
Maandag en woensdag Eveline
Dinsdags Mark
Donderdag Netty

Weer naar school vanaf 8 februari

Het is belangrijk dat u bij het brengen en halen afstand houdt.
Let op de tijd dat u uw kind brengt.
Ouders van groep 1 t/m 3
Ouders van groep 4 t/m 5
Leerlingen groep 7 en 8
Ouders groep 1 t/m 3
Ouders groep 4 t/m 8

Brengen
Brengen
Zoveel mogelijk zelfstandig
naar school
Halen. buiten het plein
opwachten.
Halen: buiten het plein
opwachten

8.20 uur
8.15 uur
8.15 uur
13.50 uur
13.45 uur

Zoveel mogelijk zelfstandig
naar huis

Aanpassingen jaarkalender
De volgende activiteiten kunnen niet doorgaan:
12 februari: Valentijnsdisco gaat niet door. (De AC komt een leuke attentie afgeven voor de
leerlingen)
Vrijdag 19 februari: blijft staan, leerlingen zijn vrij op alle drie de scholen van het Gooteplein
Maandag 29 maart is geen vrije dag voor leerlingen

Rapporten en gesprekken
Donderdag 18 februari gaat het rapport mee met de leerlingen. Dit rapport duidt de gegevens
die er van de leerlingen zijn tot december 2020.
U krijgt een uitnodiging om het rapport gesprek te voeren middels Teams, de gesprekken
zullen niet op school plaatsvinden. Via klasbord kunt u, zodra de leerkracht aangeeft,
inschrijven.

Citotoetsen
4 t/m 19 maart worden de citotoetsen afgenomen.
Na de toetsen worden deze geanalyseerd en zal er samen met een extern specialist
gekeken worden naar eventuele hiaten en de interventies die de leerkrachten kunnen
inzetten.
Wanneer er bijzonderheden uit de citotoets komen die niet naar voren zijn gekomen tijdens
het rapport gesprek zal de leerkracht contact met u opnemen om dit te bespreken.

Chromebooks inleveren
Als u het nog niet gedaan heeft.
Wilt u, uw kind(eren) het geleende Chromebook en/of iPad weer laten inleveren bij juf Hilda.
Graag met acculader en een volle accu.

Groep 6/7
Een drietal ouders heeft gemaild met de vraag hoe er met de grote groep 6/7 wordt
omgegaan om spreiding van een eventueel virus te voorkomen. Het is een grote groep en
daar waar kan zullen we de groep splitsen in 6 en 7. We hebben de mogelijkheid omdat het
lokaal beschikbaar is. Echter zal de groep ook momenten bij elkaar in één groep zitten. We
hebben de ruimte niet om van deze groep kleinere subgroepjes te maken. Daar zijn de
lokalen te klein voor.
Ook hebben we met elkaar afgesproken mondkapjes niet te verplichten, wij merken hier
weinig draagvlak voor. Uw kind mag dit te allen tijde dragen als hij/zij dat wil.

Ook nog goed om te weten
Gym: tot aan de voorjaarsvakantie zal dit niet worden gegeven. De vakleerkrachten komen
deze 45 minuten wel in de klas (met mondkapje) zodat de leerkracht wel het werk kan doen
wat zij normaal gesproken tijdens de gymles doet.
Zwemles: Tot aan de voorjaarsvakantie wordt er geen zwemles aangeboden.

