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Beste ouders,
De eerste weken van het thuisonderwijs zitten er inmiddels op. Er
wordt hard gewerkt door de leerlingen, ouders en de leerkrachten. De
leerkrachten zijn inmiddels begonnen aan hun belronde met alle
ouders. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe het met iedereen
gaat. Lukt het met het thuisonderwijs, waar lopen jullie thuis eventueel
tegen aan, zijn er vragen waar jullie mee zitten? Waar kunnen wij mee
ondersteunen, geruststellen etc. Het is belangrijk om de lijntjes kort te
houden. Wij horen terug van de leerkrachten dat de contacten goed
zijn, leerlingen in de bovenbouw weten ook zelf hun leerkrachten te
vinden en daar komen hele mooie gesprekken uit voort! In deze
Nieuwsflits staat o.a. een artikel wat afkomstig is van onze
jeugdverpleegkundige van de GGD. Er staat ook een stukje in over wat
onze jeugdverpleegkundige voor u als ouder kan betekenen. Tot slot
willen wij u hierbij alvast heel erg bedanken voor uw ondersteuning als
“thuisleerkracht”. Wij begrijpen als geen ander hoe lastig dit kan zijn en
hebben dan ook erg veel respect voor de wijze waarop dit plaats vindt.
Adviezen groep 8
Juf Liselotte is op de achtergrond gewoon bezig met het opstellen van de
adviezen voor haar groep 8. De adviesgesprekken met de ouders staan
gepland op 8 en 9 februari. Natuurlijk gaan de adviesgesprekken
plaatsvinden. Gezien de huidige maatregelen en onzekerheden weten we
nog niet zeker of dat op deze data doorgaat. We houden u op de hoogte over
het hoe, wat en wanneer!
Afname Cito toetsen
Normaal gesproken zouden we nu midden in de afnameperiode van de Citotoetsen zitten. Dit gaat nu natuurlijk niet door. Wij beginnen pas met het
afnemen van de Citotoetsen als de kinderen weer op school zijn. We starten
dan niet meteen met deze toetsen. We bekijken eerst hoe het met de
kinderen is, wat we eventueel nog in de diverse lessen onder de aandacht
moeten brengen. Daarna gaan we pas beginnen met de Cito toetsen.

Geplande evenementen
Eerste rapport & KIJK lijst
Wij laten u dit zo spoedig
mogelijk weten.
Adviesgesprekken groep 8
Wij laten u dit zo spoedig
mogelijk weten.
12-2-2021
Carnaval in aangepaste vorm.

Eerste rapport & Kijk lijst
Op 5 februari zouden de kinderen
van groep 1 & 2 hun KIJK lijst en
de kinderen van groep 3 t/m 8
hun eerste rapport mee naar huis
krijgen. Dit gaat op deze datum
niet gebeuren. We willen de
kinderen eerst weer een periode
in onze klassen hebben voordat
we onze rapporten gaan
schrijven. Op dat moment
hebben we weer een goed beeld
van de ontwikkeling van uw kind.
Een precieze datum geven wij op
een later tijdstip door aan u.
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Corona
Momenteel is er volop onderzoek naar de zogenaamde “Britse variant” van
het Corona virus. Ook onderzoekt men wat de rol van kinderen is bij het
verspreiden van het virus. Op het moment van schrijven is hier nog geen
uitsluitsel over gegeven. Mocht alles “meevallen” dan gaan de basisscholen
waarschijnlijk op 25 januari ’21 weer open. Natuurlijk zullen wij als school de
dan geldende maatregelen bij het openen van de school opvolgen. Wij
houden u ten alle tijden op de hoogte van de ontwikkelingen en hoe wij daar
vorm aan zullen gaan geven.
Ondersteuning GGD
Afgelopen week hebben wij een gesprek gehad met Ilse van Wijk. Zij is onze
jeugdverpleegkudige van de GGD. De afgelopen drie maanden heeft zij
gewerkt binnen het Coronateam van de GGD. Het gesprek met Ilse ging over
hoe het met onze leerlingen gaat tijdens deze lockdown. In dit gesprek gaf
Ilse aan dat zij er is voor de scholen, maar zeker ook voor de ouders. Mocht u
als ouder een vraag hebben over de gezondheid van uw kind of maakt u zich
zorgen over het welbevinden van uw kind, dan kunt u met uw vragen ook
terecht bij Ilse. Haar contactgegevens zijn:
Ilse van Wijk
06 21 23 77 31
Ilsevanwijk@ggdgelderlandzuid.nl
Tot slot gaf zij aan dat zij met enige regelmaat interessante artikelen wil gaan
sturen. Wij zullen deze artikelen doorzetten via SchouderCom, Facebook en
via onze website. Ilse is overigens ook te volgen op Facebook via “Ilse van
Wijk jeugdverpleegkundige”.

Carnaval
Het carnavalsfeest zoals wij dat
normaal gesproken vieren zal niet
doorgaan. Wij zijn achter de
schermen wel druk bezig met het
bedenken van een alternatief
plan hiervoor. Wij houden u
hiervan op de hoogte!

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief stond gepland in
de week voor de
carnavalsvakantie. Doordat we
nu gekozen hebben voor een
Nieuwsflits i.v.m. de lockdown,
verplaatsen we het uitkomen van
de Nieuwsbrief naar eind februari

Facebook
In deze periode houden wij u ook op de hoogte via onze Facebookpagina. Er zijn al veel mensen die onze pagina
volgen, wat natuurlijk erg leuk is! Afgelopen week heeft juf Liselotte een erg leuk filmpje geplaatst m.b.t. het
thuisonderwijs. Bij het plaatsen van foto’s en/of filmpjes houden wij natuurlijk rekening met de regels omtrent
privacy. U heeft aan het begin van het schooljaar aangegeven wat u wel en niet qua foto’s op Facebook en
website wilt hebben. Natuurlijk respecteren wij uw besluit. Dit formulier zal ieder jaar weer onder de aandacht
van de ouders gebracht worden. Wilt u tussentijds uw keuze wijzigen dan kan dit natuurlijk ook.
Het formulier is terug te vinden op de website. Ga naar “school abc” en vervolgens naar “aanmeldformulier”. In
dit pakketje vindt u het toestemmingsformulier. U kunt dit op de computer invullen en vervolgens via de mail
sturen naar info@dwsvelddriel.nl
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