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Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Binnenkort zijn de voortgangsgesprekken. De contacten met de ouders zijn vanwege corona al
erg beperkt. We willen de voortgangsgesprekken daarom toch gewoon door laten gaan op
school. We gaan dat wel op een andere wijze organiseren, waarbij we de veiligheid zoveel
mogelijk willen garanderen.
Hieronder geven we uitleg ten aanzien van de organisatie van de voortgangs-gesprekken.
In de MR hebben we besproken dat als we de gesprekken op school willen houden er wel strikte
regels zijn.
· Ouders hebben in de gangen een mondkapje op.
· We maken gebruik van looproutes.
· In de gang boven bij groep 4 en 5 niet twee groepen tegelijk daar gesprekken laten voeren.
· Groep 6 en 7 zijn één groep en groep 8 heeft de gesprekken al gevoerd.
· Ouders kunnen hun handen desinfecteren bij binnenkomst.
· We geven uiteraard geen handen.
· We zitten met een flinke afstand van elkaar en in een geventileerde ruimte.
· Er moet ruimte zitten tussen de gesprekken om te zorgen dat je elkaar niet tegenkomt. Dus we
plannen 15 minuten in. Na 10 minuten stopt het gesprek. Ouders kunnen dan rustig de school
verlaten volgens een afgesproken route, de leerkracht kan de ruimte desinfecteren en
ventileren en nieuwe ouders komen via de aanlooproute.
· De leerkracht poets In die tijd de deurgreep en de tafel.
· Voorafgaand aan het gesprek ontvangen ouders een registratie-contactformulier. Ouders
vullen dat thuis in en nemen het formulier mee naar het gesprek
· Bij klachten, gerelateerd aan corona, gaat het gesprek op school niet door. Een online gesprek
op een ander tijdstip is dan een mogelijkheid.
Belangrijk bij dit alles is dat we de ouders en gesprekken moeten spreiden omdat we anders
teveel ouders op hetzelfde moment in de school hebben.
We willen spreiden op achternaam. Dat om te voorkomen dat ouders op twee momenten naar
de school moeten komen.

Het gaat in het totaal om 82 gezinnen. (de gezinnen die alleen een leerling in groep 8 hebben
tellen niet mee, zij hebben recent al een adviesgesprek gehad)
We verspreiden deze gezinnen over 3 momenten, dan hebben we niet meer dan 27 gezinnen op
een dag in de school.
Dag 1 = 23 november achternaam beginnend met A - H (27 gezinnen)
Dag 2 = 24 november achternaam beginnend met I – N (27 gezinnen)
Dag 3 = 26 november achternaam beginnend met Q – Z (27 gezinnen)
De gesprekken zijn dus op 23, 24 en 26 november na schooltijd op school.
Echter zullen er ook ouders zijn die liever het gesprek vanuit huis zullen voeren of echt niet op
de middag kunnen. Voor die ouders plannen we nog een extra avond waarbij de gesprekken dus
online gehouden kunnen worden. Die avond moeten we nog plannen.
Hoe en wanneer u kunt intekenen voor een gesprek op de genoemde data, laten we nog weten.
Mocht dit vragen bij u oproepen, dan kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.
Voor de duidelijkheid geven we nogmaals aan dat dit niet van toepassing is voor ouders die
alleen een kind in groep 8 hebben. Deze ouders hebben recent al een adviesgesprek op school
gehad.

Agenda
6 t/m 13 november
11 november
16 november
23, 24 en 26 november

9 november – Sofia gr. 1/2
10 november – Jalyssa gr. 1/2
11 november – Hajar gr. 3
13 november – Zayd gr. 6/7
14 november – Arshak gr. 3

Week van de Mediawijsheid
Studiedag, leerlingen vrij
OR vergadering
Voortgangsgesprekken
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Sinterklaasjournaal
Beste ouders, we volgen dit jaar het sinterklaasjournaal op school. Het journaal start al
op maandag 9 november om 18.00 uur. Wij kijken de volgende dag op school.
Maar hoe gezellig is het om met het hele gezin samen te kijken en ons te verheugen op
het grote feest.
De juffen van groep 1/2, 3 en 4

Week van de Mediawijsheid
Van 6 t/m 13 november is de Week van de Mediawijsheid. Voorafgaand aan deze week zouden we als
school een informatieavond organiseren over Mediawijsheid. Helaas kunnen we deze avond niet door laten
gaan. We hopen dat dit op een later tijdstip in het schooljaar alsnog kan plaatsvinden.
In de klassen gaan we tijdens de Week van de Mediawijsheid aandacht besteden aan het
mediaprotocol op school. Met dit protocol gaan we het gesprek in de klas aan over wat er gewoon is op
sociale media en wat niet. Goed om hier thuis ook aandacht aan te besteden.
Verder starten alle klassen met de lessen van Delta de Draak. Dit is een doorlopende leerlijn voor
digitale geletterdheid waarbij aandacht wordt besteed aan: computational thinking, mediawijsheid, ICTbasisvaardigheden en informatievaardigheden
De groepen 6, 7 en 8 doen in deze week mee aan Mediamasters, in de vorm van een spel doen leerlingen
kennis op over mediawijsheid.

Praktische verkeersles
Woensdag 28 oktober en vrijdag 30 oktober stonden de eerste praktische verkeerslessen op het
programma.
Gelukkig was het droog en konden alle lessen door gaan. Leuk om te zien hoe betrokken de
kinderen waren bij deze lessen!
De kleuters hebben geoefend met lopen op de stoep met obstakels en oversteken.
De kinderen uit groep 3 en 4 hebben geoefend met starten, stoppen en kijken op de fiets en de
fiets optillen.
Groep 5 en 6 heeft geoefend met fietsen in een bocht, fietsen over een smal pad en een noodstop
maken.
De kinderen uit groep 7 en 8 hebben op de iPad de route van huis naar school ingevoerd en
hebben gekeken of er knelpunten zijn / gevaar is op deze route.
Er waren ouders, die de onderdelen hebben begeleid. Bedankt daarvoor!

Wecycle
De Wecycle inzamelbox voor kleine elektrische apparaten
staat nog steeds in de school.
Na volgende week worden de boxen opgehaald.
Kijkt u nog even of u nog kleine elektrische apparaten in
huis heeft die het niet meer doen?
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