13

In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De eerste twee weken
Toetsen in deze tijd
Oudergesprekken
Advisering groep 8 naar Voortgezet onderwijs
Extra investeringen
Schoolraad
Voorjaarsvakantie
Van derden: Bewegen in de vakantie
Van derden: Taalhuis Borger-Odoorn

De eerste twee weken
Ach, wat hadden we de opstart, na zo’n
lange periode van thuisonderwijs, ons
anders voorgesteld: twee keer zo’n ‘valse’
start vanwege het winterweer. Het is bijna
niet voor te stellen dat we dit weekend
voorjaarstemperaturen mogen verwachten.

Gelukkig zijn de andere dagen van de
week goed verlopen. De kinderen zijn weer
gewend en de draad is snel weer
opgepakt. Natuurlijk bijkletsen over de
afgelopen periode, maar we merken ook
de behoefte bij kinderen om weer ‘gewoon’
aan het werk te gaan. Het is dan ook
heerlijk om door de school te lopen (met
mondkapje) en alle klassen weer vol te
zien!
Deze weken gebruiken we ook om goed te
kijken naar waar de klas en elk kind staat.
Hoewel er natuurlijk hier en daar wel wat
is weggezakt, zien we ook mooie
ontwikkelingen vanuit het thuisonderwijs.
Toetsen in deze tijd
In deze periode zullen we ook in de
midden- en bovenbouw de
methodetoetsen en
citotoetsen afnemen. Deze
zullen we op waarde
schatten. Het geeft een beeld
van wat goed is doorgegaan
en daar waar we een
eventuele inhaalslag moeten
maken.

Oudergesprekken
Om de afgelopen periode met jullie als
ouders te bespreken willen we de
uitgestelde oudergesprekken in de week
van 22 maart plannen. We zijn benieuwd
naar de thuis-ervaringen en we kijken
terug op de eerste weken na de schoollockdown. We delen de
gegevens en ervaringen, die we
dan hebben (het rapport laten
we in deze periode achterwege).
Halverwege maart krijgt u een
Parro-uitnodiging voor het
inschrijven voor een datum/tijd.
Op dit moment is nog niet
helemaal duidelijk of dit op school kan of
via een online-verbinding. In het volgende
Borghjournaal hier meer over.
Advisering groep 8 naar V.O.
De scholen voor voortgezet onderwijs
hebben alles uit de kast gehaald om de
kinderen en ouders van groep 8 te
bereiken via allerlei mutimedia in plaats
van alle open dagen. We hopen dat zo
toch een keuze voor een goede school
gemaakt kan worden.
Na veel bovenschoolsoverleg zijn er ook
afspraken over het ‘kansrijk’ verwijzen
gemaakt. We proberen voor elk kind
maatwerk te leveren als het gaat om een
goed advies van het
schoolniveau. De
warme overdracht, na
de aanmelding, zal dan
ook extra belangrijk
worden. Maandag 15 maart hopen we alle
ouders met hun kind te spreken voor het
adviesgesprek. Ook hier houden we nog
even een slag om de arm of dit op school
kan of dat het via een online-verbinding zal
gaan. Via de Parro krijgt u een uitnodiging
om in te schrijven voor een tijd, we willen
alle gesprekken op deze dag inplannen.
Extra investeringen
Om extra hulp te bieden voor eventuele
achterstanden in deze Corona-periode is
een investering vanuit de overheid
toegezegd. We proberen deze
ondersteuning vooral in te zetten door
extra handen in de klas. Bijvoorbeeld door
meer tijd voor onderwijsassistenten in de
verschillende groepen die daar behoefte
aan hebben.

Schoolraad
In dit vreemde schooljaar gaan sommige
zaken ook gewoon door, zoals de
vergaderingen van de schoolraad. Komend
jaar zullen twee schoolraadsleden stoppen
omdat hun kinderen van school gaan. We
zijn daarom op zoek naar
ouders die mee willen denken
over het beleid van onze
school. De schoolraad
bestaat uit vier
medezeggenschapsleden (2
ouders / 2 leerkrachten), een
vertegenwoordiger van de
activiteitencommissie, de directeur van de
school en daarnaast nog 3/4 ouderleden
als klankbord voor de MR en het team. We
zouden het fijn vinden om na de
zomervakantie weer voltallig verder te
kunnen gaan.
De schoolraad komt 5x per jaar bij elkaar.
Wilt u meer weten, vraag het aan een van
de leden: Janien Leeuwerke, Marlon
Brouwer, Albert Oving, Ellen Kort, Robert
Noppers, Annemarie Houtenbos of aan de
teamleden: Meester André, Juf Gea Metten
of meester Koen.
Voorjaarsvakantie
Van zaterdag 20 t/m zondag 28 februari
hebben we voorjaarsvakantie. We starten
weer op 1 maart.
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