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St an d van zak en
r on d Cor on a
Minister Kuipers kondigde het
in zijn persconferentie van 25
januari al aan: met het
versoepelen van de
quarantaineregels zal het
aantal besmettingen fors
toenemen. Wij zien dit nu
langzamerhand ook op school
gebeuren: inmiddels zijn er in
alle groepen wel 1 of meer
kinderen positief getest, en
ook de eerste leerkracht is
inmiddels 'getroffen'. Gelukkig
lijkt het ziektebeeld bij
iedereen enorm mee te vallen.
Het zal tot de
voorjaarsvakantie nog veel
van ieders flexibiliteit en
organisatievermogen vragen
om het onderwijs zo goed
mogelijk te blijven
continueren. We doen ons
best!
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Op donderdag 17 februari
krijgt uw kind (groep 2 t/m 8)
het tweede rapport mee naar
huis. In dit rapport is naast de
brede ontwikkeling van uw
kind ook aandacht voor de
vordering en resultaten op
het gebied van taal, lezen en
rekenen. Wij nodigen u en uw
kind (vanaf groep 3) uit om
dit rapport met elkaar te
bespreken. U ontvangt via de
leerkracht een aankondiging
dat u zich kunt inschrijven
voor dit gesprek.

agna.

AGENDA
dinsdag 8 feb
woensdag 9 feb

MR-vergadering 19.45 uur
Studiedag, kinderen hele dag vrij

donderdag 17 feb Tweede rapport mee
vrijdag 18 feb

Carnaval op school

19 t/m 27 feb

Voorjaarsvakantie

dinsdag 1 mrt

Vergadering oudercommissie

DIGITAL LEADERS

INVALDOCENTEN
Het leven met Corona en alle
beperkende maatregelen
trekken een zware wissel op
iedereen. Op school is het voor
de leerkrachten constant
schakelen: iedere dag zijn er wel
kinderen afwezig, moet er voor
onderwijs thuis gezorgd worden
en gemiste toetsen moeten
worden ingehaald.
Om de leerkrachten wat meer
'lucht' te geven, worden op
maandag 7 februari de
leerkrachten van de groepen
1-2-3 een dag vrij geroosterd.
De leerkrachten van de groepen
4 t/m 8 worden op donderdag
10 februari vrij geroosterd. Op
deze dagen kunnen zij o.a.
rapporten maken,
voortgangsoverleg voeren en
administratieve zaken
oppakken. Zij worden deze
dagen vervangen door
invaldocenten van bureau
Lukida. Dit is een bureau dat
ervaren freelance
(kunst)vakdocenten kan leveren
om een dag een groep op te
vangen. Op deze dag krijgen de
groepen een kunsteducatief of
wetenschappelijk programma
aangeboden. Een andere dag
dan normaal, maar wel écht
waardevol, onder leiding van
een bevoegde professional. U
begrijpt: dit is een kostbare
optie. Dit doen we dan ook
alleen bij wijze van
uitzondering. Het is voor de
duurzame inzetbaarheid van
het team nu echt even nodig.

Het zal u niet ontgaan: technologie krijgt een steeds
nadrukkelijkere rol in het onderwijs. Dit biedt veel kansen, maar
stelt ons ook voor uitdagingen. Hoe werkt het? Hoe ga je er
zorgvuldig mee om? En wat als het niet werkt?
Wij merken dat er veel technologisch talent te vinden is bij onze
leerlingen. Daarom willen wij een aantal leerlingen de kans
bieden aan de slag te gaan als Digital Leader.
Als Digital Leader helpt een leerling de school bij het gebruik van
technologie. Voorbeelden hiervan zijn het helpen van leerlingen
met de Chromebooks, uitleg geven over een nieuw programma of
kleine technische problemen helpen oplossen. Als Digital Leader
vind je het leuk om met technologie te werken, maar anderen
helpen en duidelijk uitleg kunnen geven is ook belangrijk.
Het mes snijdt aan twee kanten: de leerling krijgt extra uitdaging
(het mogen werken als Digital Leader) en de leerkracht en
medeleerlingen hebben altijd technische ondersteuning bij de
hand.
We gaan dit project met 8 leerlingen uit de groepen 5,6 en 7
starten. Zij worden door juf Sara en Alex Hylkema (bovenschoolse
ICT coach) begeleid om goed aan de slag te kunnen gaan.
We hebben ontzettend veel zin om samen met deze leerlingen de
uitdaging aan te gaan!

BIJLAGEN / BUITEN DE SCHOOL
- Nieuwsbrief Kindcentrum Hoogwoud
- Flyer Op pad met kinderen en jongeren
uit Opmeer
- Informatiebrief Zomerkamp 2022
(alleen voor groep 6,7,8)

