





Agenda
Personele zaken
Onderwijs op afstand
Activiteiten
ANM toetsen

Bijlagen:
 \

Datum
Vrijdag 10 april
Maandag 13 april
Vrijdag 24 april

Activiteit
Goede Vrijdag – vrij
Tweede Paasdag – vrij
Nieuwsbrief 9

Tijd

Zoals jullie weten is juf Rixt tijdelijk opgenomen geweest in het ziekenhuis. Zij was al een paar dagen
behoorlijk ziek en daardoor verzwakt. Momenteel gaat het iets beter. De artsen geven aan dat ze nu
verder thuis moet uitzieken. Wij hopen natuurlijk op een spoedig herstel. Heel veel beterschap juf Rixt!
Vanaf volgende week is onze school niet meer beschikbaar als noodopvang voor ouders met vitale beroepen. Omdat andere scholen van de BMS te weinig medewerkers hebben om kinderen op te kunnen
vangen, worden wij ingezet op andere scholen om te helpen. Ook hier geldt: we moeten het samen oplossen.
Dat betekent dat kinderen van onze school opgevangen worden op scholen in de buurt: er is keuze tussen de St. Maartenschool in Bolsward of de St. Bonifatiusschool te Sneek. Indien er meer ouders zijn die
hun kind nog voor noodopvang aan willen melden, dan graag contact opnemen met juf Saskia.

Inmiddels zijn we al twee weken bezig met onderwijs op afstand. Voor iedereen is dit erg wennen.
Zowel voor kinderen als voor ouders en leerkrachten. Het is goed om te merken dat iedereen daarin
het beste doet wat in het vermogen ligt om dat te laten slagen.
Wij kijken nu vooruit naar de komende periode. Er zijn verschillende verhalen van ervaringen van
kinderen en ouders die ons bereiken. Op basis daarvan willen we juiste keuzes maken in het aanbod
en de verwachtingen daarbij duidelijk uitleggen.
Wij realiseren ons goed dat het niet in alle situaties eenvoudig is om kinderen thuis schoolwerk te
laten doen. Per slot van rekening bent u ouder en niet leerkracht van uw kind. Wellicht heeft u
daarbij ook verantwoordelijkheden ten aanzien van uw eigen baan en is er niet veel ruimte om de
begeleiding te bieden.
De situatie is al moeilijk genoeg, ook kinderen hebben vaak vragen en zorgen over het Coronavirus. Het
is belangrijk in zo’n situatie dat ze een gevoel van veiligheid kunnen ervaren en niet onnodig gestrest
raken door schoolzaken.
We willen graag benadrukken dat alles wat mogelijk is om te doen met schoolwerk goed is, maar dat
we goed kunnen voorstellen dat er omstandigheden zijn waarin het niet lukt. Hopelijk ervaart u als
ouders/verzorgers hierin geen druk vanuit school. Het betekent dat wij in het aanbod een balans
zoeken tussen opdrachten die echt belangrijk zijn en opdrachten die goed zijn als aanvullend.
Schroom niet om contact op te nemen met de leerkracht als het niet lukt of als er vragen zijn. Wij
kunnen altijd meedenken in oplossingen.
Dagelijks kunt u of kunnen uw kinderen tussen 9:00 en 14:00 (woensdag 9:00 –12:00) de chatfunctie van
Socialschools gebruiken om vragen te stellen aan de groepsleerkracht van uw kind.
Uiteraard blijft het mogelijk om –in geval dat dit nodig mocht zijn –buiten bovengenoemde tijden te
berichten via Socialschools of mail.
Wij wensen jullie en alle kinderen veel wijsheid, sterkte en gezondheid toe. We hopen jullie allemaal
weer spoedig te mogen verwelkomen in school.

Een aantal activiteiten die gepland stonden in de weken van 16 maart t/m 6 april is al komen te vervallen. Zoals de vastenactie, we vinden dit erg jammer. Ook verwachten we dat er verder nog veel activiteiten zullen uitvallen/verplaatst worden, we zullen u hierover op de hoogte stellen wanneer we meer
weten. Komende dinsdag wordt er een nader besluit vanuit de regering genomen over de scholen, we
willen dit afwachten en niet op de zaken vooruitlopen.
Voor april stonden de kwartiergesprekken op de planning, zoals eerder genoemd vragen we u contact
op te nemen met de groepsleerkracht wanneer er dringende vragen zijn, dan kan er een (bel) afspraak
gemaakt worden.

In de twee weken na de voorjaarsvakantie hebben alle leerlingen van groep 8 een schooladvies gekregen. Normaal gesproken zou dit advies bevestigd (of eventueel bijgesteld) worden n.a.v. de ANM-toets
die de leerlingen in april maken. Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus heeft minister Slob
aangegeven dat de eindtoetsen voor dit schooljaar geschrapt worden. Het eventueel bijstellen van het
advies is dit jaar niet van toepassing. Vanzelfsprekend blijven wij de leerlingen tot het einde van dit
schooljaar zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs.
De aansluitingstoets voor groep 7 wordt verplaatst naar september en daarna volgen de gesprekken.

