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Inleiding
Vakantie! Dat kunnen veel kinderen goed gebruiken (en veel leerkrachten ook 😉) Er
zijn de afgelopen week weer veel gesprekken gevoerd. Naar aanleiding van de
toetsuitslagen en de analyse van de gegeven antwoorden worden de plannen gemaakt
voor de komende periode.
Na de vakantie hopen we alle kinderen en personeel weer in gezondheid terug te zien.
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Quarantaine bij coronabesmetting
De quarantaineregels zijn vanaf vrijdag 18 februari weer versoepeld. Wat houdt dit nou precies in? Dit houdt in dat
wanneer uw zoon/dochter in aanraking is geweest met iemand die corona heeft, gewoon naar school kan gaan.
Wij willen u dan wel vragen om extra goed op de gezondheid van uw zoon/dochter te letten en een zelftest af te
nemen.
Heeft uw zoon/dochter Corona, dan moet hij/zij 5 dagen in quarantaine. Indien uw zoon/dochter 24 uur
klachtenvrij is mag hij/zij weer naar school.
Na de vakantie zijn mondkapjes in de school niet meer verplicht.
Let op: uw zoon/dochter blijft wel thuis bij klachten. Ook dan graag een zelftest afnemen of laten testen door de
GGD. Zelftesten worden vanaf nu niet meer vanzelf meegegeven. Mocht u een zelftest nodig hebben, dan kunt u
deze opvragen bij de leerkracht.
Sportdag
Dinsdag 1 maart is het sportdag. De sportdag vindt plaats in de Kamphal. Groep 2/3, groep 3 en groep 4 starten
om 8.30 uur in de Kamphal. De kinderen van deze groepen mogen daar gebracht worden vanaf 8.15 uur. Zij gaan
lopend terug naar school. De groepen 5, 5/6 en 6 zijn in de Kamphal van 10.30- 12.00 uur en de groepen 7 en 8 zijn
van 13.00-14.30 uur aan de beurt. De kinderen krijgen drinken en fruit.
Alle kinderen moeten deze dag sportkleding aan, dit mag de hele dag. De kinderen van groep 5-8 moeten die dag
dus op de fiets naar school komen.
Hartelijke groet van de sportdagcommissie

Goed bezig Oldebroek
In de voorjaarsvakantie organiseert Goed bezig Oldebroek Sportnite. Deze activiteit is voor de groepen 5/6/7/8. In
de bijlage zit een leuke flyer/poster.
•
•

Dinsdag 22 februari in Wezep.
Dinsdag 1 maart in Oldebroek.

Biddag
Woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De school gaat dan traditiegetrouw naar de Vredeskerk.
Volgens de versoepelde regels kan dit ook weer. Ds. Vlijm van de Dorpskerk zal in de dienst voorgaan. Het thema
van deze dienst is ‘blijven bidden’. De dienst begint om 9.30 uur. Ook worden er weer levensmiddelen ingezameld
voor de ‘Tweede Mijl’.
Toetsen
We kunnen ons goed voorstellen dat het u af en toe duizelt van alle toetsen. Vooral de maand januari en juni staan
bol van de toetsen, omdat we dan ook nog eens de Citotoetsen afnemen. Misschien is het goed om daar iets over
te zeggen. We werken met bepaalde methodes op school voor rekenen, taal, spellen, aardrijkskunde, enz. Deze
methodes helpen leerkrachten om systematisch te werken, waarbij er altijd eerst sprake is van instructie (uitleg),
vervolgens oefenen onder begeleiding van de leerkracht en daarna zelfstandig werken om te laten zien dat het
alleen ook lukt en de uitleg is geslaagd. In een blok van meerdere weken wordt de lesstof meerdere keren op deze
wijze aangeboden. Aan het einde van een blok wil je als leerkracht weten of de aangeboden stof er goed in zit,
zodat je de volgende stap kunt zetten. Dat wordt gecheckt door middel van een bloktoets, horend bij de methode.
Het is dus een soort check; Kunnen we verder met de volgende stap of niet?
De uitslag van zo’n toets komt als een cijfer in het systeem en die kunt u dan weer zien in het ouderportaal.
Zo’n score is een signaal voor de leerkracht of de stof wel of niet wordt beheerst en verder gegaan kan worden
met het volgende blok. We proberen er naar de kinderen ontspannen mee om te gaan. Niet alle kinderen lukt het
om in één keer alles stof te begrijpen. Het is een manier om in kaart te brengen waar we extra aandacht aan
moeten besteden, op groepsniveau of op individueel niveau.
Hopelijk is dit voor u ook verhelderend. Uw kind wordt niet afgerekend op een lage score. Het is een signaal voor
de leerkrachten om er samen met het kind nog eens extra naar te kijken. Een toets is een middel, geen doel op
zichzelf.
Rapporten vragenlijst
Zoals we u al eerder hebben gemeld via Social Schools, hebben we de rapporten iets aangepast. We zijn benieuwd
wat u ervan vindt en wat uw eventele suggesties ter verbetering zijn. Hierbij een link naar een online vragenlijst!
De vragenlijst past zich aan aan uw antwoorden.
Bereikbaarheid

Medezeggenschapsraad

Mocht u de directie willen spreken, kunt u naar
bellen naar 038-3760808, of mailen naar
directieschaapskooi@deakker.nu.

Mocht u agendapunten hebben voor de MR, dan kunt u dit
mailen naar: mrschaapskooi@deakker.nu.

Wanneer het dringend is en de directie ergens
gelijk van op de hoogte moet zijn, kunt u bellen met
06-83012592.
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