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Winter in Nederland
Wat een teleurstelling was het om gisteren te moeten beslissen dat we
de school vandaag gesloten moesten houden.
We waren erg graag weer open gegaan, we zien er naar uit. Maar
veiligheid vinden we erg belangrijk, vandaar dat er uiteindelijk is
besloten de school te sluiten.
Omdat dit via ons bestuur moest, kwam de mededeling wellicht wat
laat. Erg vervelend, maar voor ons was dit overmacht.
Gelukkig houden de meeste kinderen wel van een dagje extra
sneeuwpret: ook bijzonder!
Vanmiddag is er met Ijsselgraaf besloten dat we morgen weer open
gaan. Ik heb echter begrepen dat er erg veel sneeuw in Hengelo ligt en
dat de school moeilijk te bereiken is.
Iedereen van onze school komt van wat verder (dichtstbijzijnde is
Vorden) en we hopen dat, als we op tijd van huis gaan, we op tijd op
school zullen zijn.
Het lijkt erop dat het voor collega’s ver uit de Achterhoek een pittige
tocht zal zijn. Deze collega’s zijn nu van alles aan het regelen: auto lenen
met winterbanden, buurman die de weg schoonschuift etc.
Vandaar dat we morgen niet verwachten normaal les te kunnen geven.
Het accent zal morgen liggen op elkaar weer ontmoeten en sociaal bezig
zijn.
Vindt U het te gevaarlijk om met uw kind (lopend) naar school te komen,
meldt het dan via de app bij de leerkracht. Zo kunnen we in de gaten
houden dat er geen kinderen iets is overkomen op weg naar school.
Houdt u a.u.b. wel de Parro-app in de gaten. Mocht de weercode weer
rood worden, dan kan er niemand op school aanwezig zijn. Veiligheid
van een ieder staat voorop! We sturen dan z.s.m. een bericht.

Eureka
Na veel overleg hebben we besloten de Eurekagroep online te laten
plaatsvinden. Gezien de Corona maatregelen vinden we het risico op
verplichte quarantaine te groot. De kinderen die het betreffen krijgen
hiervoor nader uitleg van de eigen leerkracht.

School groente/fruit
Deze week is er, gezien de weersomstandigheden nog geen groente /
fruit. Als de kinderen morgen weer naar school gaan dient u hier dus zelf
voor te zorgen.

Nieuws uit de MR
Het mailadres van de MR is: MR@rozengaardsweide.nl
U kunt hier altijd naar mailen met opmerkingen/ideeën etc.
Natuurlijk kunt u ook gewoon een MR lid aanspreken. Voor de ouders zijn dit Heidy Maalderink
(moeder van Jimmy en Benjamin) en Joanne Wunderink (moeder van Daphne en Jorik en Timme).

Gedurende deze vreemde tijden hebben we als school steeds contact
met de MR van de school. Zij fungeren als spreekbuis en vooral, ook
namens u. Mocht er iets zijn, dan kunt u dit dus altijd kwijt bij de MR.
Het kan ook bij de leerkracht of bij Tineke.
In sommige zaken vindt u het misschien fijner om dit bij een ouder van
de MR te melden.
Omdat we opvolgers zoeken voor de MR , zoals vermeld in de
Nieuwsroos van 16 november 2020, lopen er twee nieuwe kandidaatleden mee. De moeder van Elin uit groep 5 (Danielle Oosterlaken) en de
moeder van Luca uit groep 1 (Michelle van den Broek). Ook aan deze
ouders kunt u eventueel een opmerking / vraag kwijt. We hebben een
MR app met elkaar en kunnen snel reageren / actie ondernemen.
Prettige communicatie vinden we van groot belang.

Rapporten en toetsen
In de jaarkalender staat vermeld dat de kinderen de rapporten op 26
februari mee krijgen. Dit gaat niet door. We hebben te weinig gegevens
voor een eerlijk en objectief rapport. Zodra we weten hoe we dit gaan
aanpakken, ontvangt u bericht (dit wordt ook besproken met de MR)
Zie volgende bladzijde

Met Cito en allerlei instanties is er steeds contact hoe we de leerlingvolg
systeem toetsen goed kunnen gaan regelen. In ieder geval gaan we de
Cito toetsen die stonden gepland voor eind januari niet hals-over-kop
inhalen. Dit zou een onjuist beeld geven en doet geen recht aan de
kinderen.
Zodra er meer bekend is over de adviezen, wordt u geïnformeerd.
Hetzelfde geldt voor mogelijke achterstanden die de kinderen misschien
hebben. We gaan dit zorgvuldig bekijken en willen vooral niet stressvol
bezig gaan met onze leerlingen. Ze hebben al genoeg rare tijden achter
de rug.
Onze intern begeleider laat zich hierover steeds goed informeren en u
hoort van de school hoe we zaken gaan aanpakken. Welbevinden van de
leerlingen is hierbij uitgangspunt.

Groep 8 adviezen VO
In het verlengde van bovenstaand stukje over de toetsen en rapporten
staat natuurlijk ook het advies van de basisschool voor het voortgezet
onderwijs.
Op onze school krijgen kinderen eind groep 7 al een pré-advies. Daarna
is er in november een advies, dus ruim voor de Eindtoets.
Deze adviezen zijn met de ouders en kinderen besproken. Half januari
hebben we de adviezen definitief vastgesteld met de leerkrachten van
groep 8, intern begeleider en directie.
Het leverde geen verrassingen op. We hebben zogenaamd kansrijk
geadviseerd. Er verandert weinig voor onze school, we adviseren altijd,
waar kan, kansrijk en in overleg met ouders en kinderen.

Gymlessen
De gymlessen gaan wel gewoon door.
De adviezen geven aan dat er wel gewoon gegymd mag worden.

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
10 februari: Chantal Kuipers (groep 8)
11 februari: Marieke Bloemendaal (groep 5)
12 februari: Jip Simons (groep 8)
15 februari: Lizette Messing (groep 3)
16 februari: Yara Wit (groep 1)
20 februari: Benjamin Maalderink (groep 6)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Agenda
10 februari:
11 februari:

GEEN studiedag, gewoon naar school.
Voorstelling Mad science gaat helaas niet door i.v.m.
Corona regels, Het is verzet naar 17 maart.
11 of 12 februari: indien het mogelijk is: schaatsen met de hele school.
U hoort nader van ons!
12 februari:
Carnaval gaat dit jaar niet door i.v.m. Corona
12 februari:
Om 14.00 uur start de voorjaarsvakantie.
15 t/m 19 februari: Voorjaarsvakantie
24 februari:
Geen hoofdluiscontrole
Graag zelf uw kind controleren!

Bijlagen: geen

