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Inmiddels zijn we ruim een week bezig met het online
lesgegeven via Teams en groep 8 ook via Snappet.
De eerste dagen was het vooral even wennen en het
uitproberen van de mogelijkheden. En erg spannend was
het natuurlijk ook, zowel voor kinderen als leerkrachten.
Toch merk je dat het door beide kanten goed opgepakt
wordt en dat is mooi om te zien.
Wij vinden het ook erg fijn dat we de kinderen op deze
manier kunnen zien en zo het contact kunnen houden.
Vanavond is er weer een persconferentie van premier
Rutte en minister de Jonge waarin mogelijk ook duidelijk
wordt wanneer de basisscholen weer open kunnen en op
wat voor manier.

Wij beseffen goed dat het voor ouders ook weer een
moeilijke periode is. Kinderen die thuis hun huiswerk
moeten maken en daarnaast ook nog jullie eigen werk.
Laten we er samen weer het beste van maken.
Schroom niet om met school te bellen en/of te mailen als
iets niet lukt. Dan proberen we samen naar een oplossing
te zoeken.

Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

Nieuwe leerlingen
De afgelopen weken hebben we weer nieuwe leerlingen op school gekregen. Helaas
hebben ze na de vakantie nog niet echt kennis kunnen maken met hun nieuwe groep. We
hopen dat dit snel weer kan.
In groep 1 zijn Nanne van Ruiten, Yfke Noordmans, Rinse Schildstra, Jimte Hiemstra,
Tjitske Attema, Fardau Kuiken en Yanna Feenstra op school gekomen. In groep 2 is
Senne Dijkstra erbij gekomen en in groep 6 Isa Haagsma. Wij wensen jullie allemaal
heel veel plezier toe bij ons op school!!

Afscheid leerling
Voor de kerstvakantie hebben we afscheid genomen van Gjalt Delea. Hij is verhuisd naar
Spannum en gaat daar ook naar school. We hopen dat Gjalt daar snel zijn plekje zal gaan
vinden.

Splitsing groep 1
Voor de vacature van groep 1 hebben de sollicitatiegesprekken inmiddels plaatsgevonden
en hebben we twee nieuwe leerkrachten kunnen benoemen. Op maandag, dinsdag en
woensdag zal juf Geartsje Strikwerda-van der Hem voor de groep komen en op
donderdag juf Geke Koopal. Zij zullen zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
We zijn erg blij dat we vacature in hebben kunnen vullen.
Wanneer de nieuwe groep 1 gaat starten en welke leerlingen daarin komen, ontvangt u
spoedig bericht.

Sportlessen groep 1 en 2
Nu de groepen 1 en 2 al een paar weken geen Nijntje beweeglessen hebben, heeft
sportschool Veronique Akkermans een alternatief bedacht.
Maandag t/m vrijdag van 16.00-16.45 uur geven ze sport en spel op het plein bij het
Sportcentrum.
Dit is voor leden en niet-leden. Vorige week waren hier 86 kinderen die daar vermaakt
werden.
Voor groep 1 en 2 zijn de meest geschikte dagen: maandag, woensdag en donderdag. Op
die dagen is Veronique er zelf ook, dus een bekend gezicht voor de kinderen.

NOODopvang
Vanmiddag ontvangt u nog een schrijven over de NOODopvang vanaf 18 januari. Deze
mail is bestemd voor ouders die werkzaam zijn in een vitale of cruciale beroepsgroep.
De opvang is echt voor NOOD, mocht u dus geen andere opvang kunnen vinden.
Graag ontvang ik, waar mogelijk, een snelle reactie retour i.v.m. de planning.
Vooral voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 van groot belang i.v.m. het computerschema
voor het inloggen op Teams.
De laatste dagen is de NOODopvang behoorlijk in het nieuws gekomen, omdat scholen
kampen met veel meer aanmeldingen dan de eerste periode. De groepen 1 en 2 worden
opgevangen in het lokaal van groep 1 of 2 door juf Grietje of juf Pietrik en de andere
kinderen in de MFR door de onderwijsassistent juf Egbertine en stagiaire juf Mirthe.

Inloggen Teams
Voor de vakantie hebben jullie allemaal een rooster ontvangen voor het inloggen op
Teams. In de agenda van Teams plannen de leerkrachten allemaal de momenten wanneer
de leerlingen aanwezig moeten zijn. Het komt nu ook wel eens voor dat kinderen op
bepaalde momenten niet aanwezig zijn tijdens de geplande Teamsbijeenkomsten. Dit
geldt vooral voor de bijeenkomsten die gepland zijn na 12.00 uur. Zou u er op willen
letten dat uw kind(eren) ook op die momenten online inlogt/inloggen. Het is namelijk
gewoon onder schooltijd.

Komende weken
Voor de komende weken stonden de afname van de Cito-toetsen op het programma. We
gaan als school kijken hoe we dit nu in gaan plannen. Zodra bekend is wanneer de
kinderen weer naar school mogen, zullen we dit met u delen.

Ook voor groep 8 is het natuurlijk een spannend jaar. In januari zouden zij ook de
laatste toetsen hebben voor de verwijzingsgesprekken naar het VO. Over de aanpak
hiervan zullen de komende tijd gesprekken plaats vinden tussen het Primair Onderwijs
en het Voortgezet Onderwijs. De leerkrachten van groep houden u hiervan op de hoogte.

* Agenda:
* 12 januari:
* 21 januari:

Persconferentie
Juf Grietje jarig
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