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Vorige week hebben we tijdens een studiedag verder gewerkt aan ons
rekenonderwijs. In de middag hebben we kennis gemaakt met Looqin,
een pedagogisch leerlingvolgsysteem dat we dit jaar gaan gebruiken in
plaats van KIJK. Het is gebaseerd op de pijlers Betrokkenheid en Welbevinden.
Nu staat de herfstvakantie weer voor de deur.
We hebben gisteren kunnen zien dat de landelijke richtlijnen weer aangescherpt worden. Gelukkig blijven de basisscholen wel open. We hebben deze week gemerkt dat richtlijnen en adviezen vanuit het
RIVM regelmatig veranderen. Wij hebben hierover nauw contact met
de GGD. Rondom de communicatie
hebben we inmiddels ook overleg
gehad, omdat dit vragen opriep bij
de ouders van de leerlingen uit
groep 4.
De laatste week zijn meerdere
collega's getest en -ondanks een
negatieve uitslag- ziek thuis. Vooralsnog zijn er voldoende vervangers
beschikbaar geweest, maar dat kan
zomaar veranderen. Wij doen ons best om alle lessen zoveel mogelijk
door te laten gaan en vragen uw begrip als we onverhoopt een groep
thuis moeten laten.
Verder hebben we een protocol gemaakt voor het geval kinderen in
quarantaine moeten vanwege een positief getest familielid. Kinderen
krijgen opdrachten en tips. Vanaf groep 5 wordt er geprobeerd om tijdens instructiemomenten in te loggen via Teams.
Ik wens iedereen namens het team een fijne herfstvakantie.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Yvonne Neervens
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Beste ouders,

LEERLINGENRAAD
Elk jaar wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen uit de
groepen 6, 7 en 8.
Voor schooljaar 2020-2021 zitten onderstaande kinderen
in de leerlingenraad
Loïs en Stijn uit groep 6
Sophie en Rens uit groep 7
Jill B en Dylan uit groep 8

STANDPUNT PRODAS ZWARTE PIET
In overleg met de directies van alle scholen heeft het bestuur van
Stichting Prodas besloten dat zwarte Piet in zijn huidige verschijningsvorm vanaf 2021 niet meer te zien zal zijn op onze scholen, gezien de
maatschappelijke discussie daarover. Het huidige jaar fungeert als
overgangsjaar.
Het sinterklaasfeest staat aan het einde van het kalenderjaar weer voor de deur. Zoals u waarschijnlijk
niet ontgaan is, is rond de figuur van Piet een discussie ontstaan die steeds grotere vormen aanneemt.
Een discussie die raakt aan gehechtheid aan traditie enerzijds en gevoeligheid voor discriminatie anderzijds. De afgelopen maanden is de maatschappelijke onrust rondom discriminatie toegenomen. Dit maakt
het ook voor onze stichting nodig nu een standpunt in te nemen over de rol voor Piet bij het vieren van
Sinterklaas. In overleg met de schoolteams en mr-en zullen de directies van onze scholen bepalen op
welke wijze Piet dit jaar en de komende jaren onderdeel zal zijn van het sinterklaasfeest.
Sinterklaas hoort een feest te zijn voor álle kinderen. Kinderen zijn makkelijk in het volgen van tradities
en zijn hier flexibel in. Laten we er daarom samen voor zorgen dat het sinterklaasfeest dit jaar en ook de
volgende jaren een feest blijft waarbij alle kinderen die onderwijs volgen in onze stichting zich thuis voelen.
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