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Opening basisscholen?
Helaas mogen de kinderen nog steeds niet naar school.
We hadden bij het uitgaan van de vorige Nieuwsroos nog de hoop dat
we deze week weer de kinderen welkom zouden kunnen heten, maar
helaas zijn de ontwikkelingen niet zo gunstig.
Samen zullen we door deze periode heen moeten.
Dit betekent dat de studiedag a.s. vrijdag 29/1 voor ons gewoon
doorgaat. Voor de kinderen zijn er deze dag geen online lessen en
opdrachten.
Wij gaan ons deze dag verder verdiepen in didactisch coachen. We gaan
verder met: hoe geven we de kinderen zo goed mogelijk feedback en
waar wil je als leerkracht aanwijzingen voor krijgen?
En ook: hoe gaan we de komende jaren verder met de ontwikkeling van
de school en hoe zie je dat terug in de klassen, gang en hal van de
school?
We hebben deze dag online opdrachten en zijn de ochtend op school om
(Corona proof) met elkaar de schoolontwikkeling te bespreken.

Hopelijk gaan de basisscholen op 8 februari weer open. Mocht dit zo
zijn, dan vervalt die week onze studiedag op 10 februari. We willen niet
net na de start, de kinderen weer naar huis sturen!
Met de externe begeleider van deze dag hebben we daar afspraken over
gemaakt. Kinderen gaan voor!

Schoolfotograaf verzet
A.s. donderdag, 28/1 zou de schoolfotograaf op school komen.
Deze afspraak gaat uiteraard niet door.
De nieuwe datum is: woensdag 3 maart.

Verjaardag
Manuel Overveld (groep 2) is morgen, 26 januari jarig:
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Agenda
27 januari: Start Eureka! Klas online (betreffende kinderen en ouders
hebben bericht gehad via de leerkracht)
29 januari: Studiedag team, alle kinderen vrij!
8 februari: Nieuwsroos 11
10 februari: Kinderen naar school: geen studiedag
Scholen nog gesloten: studiedag voor Team
11 februari: Alle kinderen krijgen een voorstelling van Mad Science in de
hal van de school over ‘wonder van beweging’. (o.v.b.)

Bijlagen: geen

