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Gewoon weer fijn naar school!

Vorige week maandag openden we gelukkig onze schooldeuren weer en konden de leerlingen weer
naar school komen! Hier zijn we erg blij mee!

We hopen dat we met elkaar het Corona-virus op afstand kunnen houden.

Blijf gezond!

Belangrijk is de gezondheid van uw kind goed in de gaten te houden en bij twijfel eventueel een

zelftest af te nemen.

Op het moment van schrijven is maar er één leerling die positief getest is. We hopen dat dit zo

blijft…..

Verder is juffrouw Eva van groep 7 in quarantaine, omdat in de groep leerlingen die ze lesgeeft op de

Schelp drie positieve leerlingen zijn. Volgende week zal zij weer op school zijn.

Indien een leerling in quarantaine moet of een positieve (zelf)testuitslag heeft, is het belangrijk dat

dit bij de directie gemeld wordt. (directie.mariabernadette@skowf.nl)

Veel ziekteverlof

We hebben op onze school te maken met twee langdurig zieke collega's, twee collega's die met

zwangerschapsverlof zijn en in de afgelopen week met twee andere collega´s die niet konden werken.

Juffrouw Karin heeft een hernia en kan een paar weken niet werken en juffrouw Charlotte had een

positieve testuitslag gekregen. Kortom: dat was weer een flinke puzzel om op te lossen. Invallers zijn

immers nagenoeg niet beschikbaar.

Door intern te schuiven en door een stapje extra te doen, hebben we op één dag na alles rond

gekregen. Alle leerlingen konden naar school komen en dat is best bijzonder! Helaas is het wel zo dat

door het intern opvangen van vervangingen andere belangrijke taken blijven liggen. We kunnen even

niet anders, maar hopen dat we snel naar “gewoon” toe kunnen.
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Zelftesten beschikbaar

Elke week op vrijdag krijgen alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 twee zelftesten mee naar huis.

Vooruitziende blik?

In de kerstvakantie zijn in de groepen 3 t/m 8 alle wanden gesausd in de kleuren van de kleuterbouw
en onze bibliotheek. Het is allemaal lekker opgefrist! Kleur 2000 is vervangen door kleur 2022!

Het was voor ons wel de afweging van wel of niet doen. Ons gebouw staat immers op de nominatie
om vervangen of gerevitaliseerd te worden.

Helaas hebben we vorige week te horen gekregen dat er in onze gemeente geen budget beschikbaar
is  om verdere stappen te ondernemen. Dit zou er moeten zijn, maar is er helaas niet….

Conclusie is dat we langer in ons bestaande gebouw blijven werken en dat de schilderbeurt geen
weggegooid geld is. We zullen er zeker nog een paar jaar plezier van hebben!

Zo gauw er meer bekend is over de huisvesting van onze school hoort u van ons.

Parro

Vanaf morgen 22 januari gaan we gebruik maken van de Parro-app. Dit is een communicatie app
waarbij de school informatie kan delen met ouders en andersom.

Vanuit de MR en ook vanuit de leerkrachten kwam steeds meer de wens en de behoefte om gebruik
te gaan maken van de Parro-app.

Door alle huidige Corona maatregelen komt u als ouders immers niet of nauwelijk het schoolgebouw
meer in. Wij vinden het belangrijk om u als ouders te blijven betrekken bij het onderwijs. Door het
gebruik van deze app kunnen leerkrachten foto’s en berichtjes delen en u zo een kijkje geven van wat
er in de klas gebeurt.

Daarnaast kunt u via deze app gemakkelijk contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Via deze
app zullen ook de oudergesprekken die in maart plaatsvinden worden ingedeeld. Absenties willen we
wel telefonisch blijven ontvangen. Op sommige momenten is het fijn om even door te kunnen vragen.

Morgen 22 januari krijgt u via de mail een koppelcode om een account aan te maken. Hieronder een
korte uitleg.

Download de app (Parro) op uw telefoon of tablet in de App-store of Playstore.

Voor een computer, laptop of Windows-Phone: ga op internet naar: talk.parro.com

Meld u aan met de code die u heeft ontvangen op uw mailadres. Via 'profiel' kunt u de app
naar uw wensen instellen. Bij nieuwe acties (mededelingen) in Parro, ontvangt u een bericht.

Heeft u nog vragen, vraag dan of een andere ouder u misschien even kan helpen, of stel uw vraag op
school aan de leerkracht. Op support.parro.com vindt u ook antwoord op vele vragen. We hopen dat
u Parro als een prettig communicatiemiddel zult gaan ervaren.
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Nationale voorleesdag

Op woensdag 26 januari is het op school weer de Nationale Voorleesdag.

Normaal gesproken kozen wij voor de Nationale Voorleesdag een thema uit. In de hele school lazen
wij boeken voor n.a.v. dit thema én nodigden wij gastsprekers uit om iets over dit onderwerp te
komen vertellen. Omdat er op dit moment geen gasten in school mogen komen, ziet de Nationale
Voorleesdag er dit jaar iets anders uit.

In alle groepen wordt op de Nationale Voorleesdag om 8.30 uur gestart met voorlezen. Hier krijgen
de kinderen lekker een plakje ontbijtkoek bij (26 januari is namelijk ook het Nationale
Voorleesontbijt). De kinderen dienen echter wel thuis al ontbeten te hebben.

Ook gaan we in gesprek met de kinderen over het belang van voorlezen. Voorlezen aan kinderen is
namelijk heel belangrijk! Het prikkelt hun fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en vergroot de
woordenschat. Ook beleven kinderen aan voorlezen vaak veel plezier. We gaan er samen iets leuks
van maken!

Studiedag nieuwe datum 18 maart!

Zoals u weet is de studiedag Executieve Vaardigheden van 20 januari niet doorgegaan en zijn alle
leerlingen gewoon naar school kunnen komen.

Inmiddels hebben we een nieuwe datum gepland: vrijdag 18 maart.

Ook als we op die dag niet fysiek bij elkaar mogen komen, gaat deze studiedag op 18 maart door. We
kunnen deze dag niet langer uitstellen.

Executieve Vaardigheden???Klik maar op deze link.

Klasseninformatie

Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 8A en van groep 7 toegevoegd.
U kunt de bijlagen ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.

De volgende keer zal groep 8B de bijlage verzorgen.

Voor-instructie BOUW

In de komende maanden zullen enkele leerlingen van groep 2 extra begeleid worden op het gebied
van de leesvoorwaarden die nodig zijn om goed te kunnen starten in groep 3. Drie keer per week zal
dan individueel gewerkt worden onder leiding van een onderwijsassistent.

We zijn heel blij dat we iemand hebben kunnen vinden voor dit werk. Miranda Mol zal dit werk op
zich gaan nemen. Zij zal vier leerlingen gaan begeleiden. Miranda, oud-leerling van onze school, heeft
op verschillende scholen al gewerkt als onderwijsassistent en heeft zin om te beginnen. Welkom op
onze school!

Daarnaast zal juffrouw Sabine, die juffrouw Chantal vervangt tijdens haar zwangerschapsverlof, ook
drie leerlingen van groep 2 gaan begeleiden.
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Vakleerkracht gymnastiek

Onze gymleerkracht Marco de Vent gaat per 1 maart stoppen met het geven van gymlessen aan onze
school. Marco werkte via Sportservice bij ons en gaat werken bij een stichting in Hoorn.
Bedankt voor alle energie en inzet! Succes bij je volgende werkgever!

Sportservice zal proberen om een vervanger te vinden en we hopen dat dit lukt.

Catecheseproject GRENS

In de bijlage vindt u de ouderinformatie over het project Grens. We gaan hiermee starten in alle
groepen in de week van 7 februari.

Creatieve oplossing?

Zoals elke school in Nederland hebben we moeite om invallers te vinden. Veel moet intern opgelost
worden, maar dat kunnen we niet eindeloos blijven doen.

Indien we echt geen invaller kunnen vinden, zullen leerlingen thuis moeten blijven. We willen dit
echter zoveel mogelijk proberen te vermijden. Als we op zo’n punt belanden, kunnen we de instelling
Lukida inschakelen die voor ons een kunstenaar voor de klas kan regelen. Leerlingen kunnen dan
gewoon naar school komen en ze krijgen de hele dag creatieve dingen te doen.

We zullen hier misschien in de komende tijd gebruik van gaan maken.
Andere scholen van onze stichting gingen ons hierin voor en de reacties waren heel positief.

Gedragsregel van de maand
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We gaan ruimen!

De bak met gevonden voorwerpen puilt uit. Volgende week donderdag
zullen we alles wat er nog ligt, richting een goed doel sluizen. Er liggen
prachtige sportschoenen, dure sportkleding, maar het is van niemand.

Tot die tijd ligt alles op een tafel in de gang.

Luizencontrole

Helaas is er na de kerstvakantie ivm coronamaatregelen geen luizencontrole geweest.

Wilt u daarom zelf regelmatig controleren bij uw kind?
Dank jullie wel.

Zodra het weer kan/mag zullen wij weer gaan beginnen met de controles.
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