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Voortgang van onderwijsaanbod en ontwikkeling
Tijdens deze lockdown werken de meeste kinderen thuis aan hun schooltaken. Bij de meeste kinderen
loopt dit ook goed. Ook komt er een behoorlijk aantal kinderen naar school, waarvan de ouder(s) een
cruciaal beroep hebben, de zogenaamde noodopvang. Daarnaast ontvangen wij ook hier enkele kinderen
waarbij de thuissituatie niet ideaal is om tot leren te komen.
De kinderen die wij opvangen op school worden in de ochtend bij vragen begeleid in hun huiswerk, door
ons onderwijsondersteunend personeel, pedagogisch medewerkers en stagiaires. De leerkrachten die op
school werken (of thuis), zitten achter de PC en verzorgen het onderwijs op afstand.
Middels het digitale programma en de individuele gesprekjes
met de kinderen doen we ons best om de kinderen zo goed
als mogelijk in hun ontwikkeling te volgen. Toetsen is nu
echter niet mogelijk, o.a. de Cito middentoetsen. Beleid
daarover komt later, zoals in de nieuwsbrief van GOO al te
lezen was. Het vervolg van de lockdown is daarin bepalend,
aangezien die toetsen alleen op school afgenomen kunnen
worden.
Wij zijn zeer trots op onze kinderen, op onze ouders en op
onze medewerkers in deze niet gemakkelijke tijd. Houd vol,
samen maken we er hier het beste van!

kalender

15 t/m 19 februari
Voorjaarsvakantie

Onder voorbehoud:

20 t/m 30 januari
Voorleesdagen
Kindcentrumraad
vergadering 20.00 u.

9 februari
Kennismaking instromers
kleuters

22-24 februari
Adviesgesprekken groep 8

23 februari
Instromen nieuwe kleuters

5 maart
Studiedag

Agenda KC Raadvergadering
online woensdag 20-1-2021
1. Opening + mededelingen
2. Notulen KC-Raad 02-12-2020
3. Binnengekomen post:
o.a. ~ Brieven verlengde lockdown opvang en onderwijs+toelichting
4. Profilering KC Octopus (voortgang)
5. Jaarverslag MR
6. Pedagogisch beleidsplan PW Octopus febr. 2021 en Beleidsplan
V&G PW Octopus febr. 2021
7. KindcentrumOndersteuningsProfiel (KOP) (concept)
8. Formatie schooljaar 2020-2021 - Groepsverdeling exc. bezetting
9. Rondvraag

Een heerlijke
thuisopdracht voor groep 6b
De leerlingen van groep 6b hadden de
opdracht gekregen om een lekker recept
te zoeken. Dit gingen ze dan thuis maken
en daarna natuurlijk ook lekker
opeten. Hier zien jullie Cherise en
Nick aan het werk. Wat ziet het er toch
lekker uit. Smullen maar!

Nationale voorleesdagen van start, zelfs online!
Zojuist hebben de groepen 3 de start van 'de nationale voorleesdagen' gemaakt met
een online voorleesontbijt. Alle kinderen mochten om 8:00 uur inloggen tijdens het
ontbijt thuis. In pyjama en met knuffels luisterden de kinderen naar hun juffen die,
ook thuis, voorlazen uit het prentenboek van het jaar 'Coco kan het!' .

Het heeft ook nog
gesneeuwd

Ook op school wordt, natuurlijk met meer
kinderen tegelijkertijd, flink aan de thuiswerkopdrachten
gewerkt. Kinderen moesten, in het kader van de
voorleesdagen, Coco zelf bakken aan de hand van een recept.

wist u dat...
Gijs

• De kinderen van groep 5a flink bezig zijn met breinbrekers?
• Ze zelf ook breinbrekers inbrengen?
• De adviesgesprekken van groep 8 verplaatst zijn naar 22-23 en 24 februari?

