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Nieuwsbrief
Lockdown
Het kabinet besloot voor de kerstvakantie tot
een vergaande Lock down met het sluiten van
de basisscholen. We weten op dit moment dat
deze sluiting in elk geval tot en met
zondag 7 februari duurt.

Voor de periode daarna is dat nog lastig in te
schatten en uiterlijk volgende week zal het
kabinet duidelijkheid geven over het vervolg.
Zodra het mogelijk is, zullen de scholen weer
opengaan.
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Onderwijs op afstand
Onderwijs op afstand is ondertussen weer de norm en we realiseren ons
dat dit een enorme impact heeft op de kinderen en u als ouder(s)/
verzorger(s). De leerkrachten geven dagelijks digitale instructie en
hebben contact met individuele kinderen en ouders. Zij spannen zich
samen met u in om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten
vinden.
Net zoals in de vorige periode vragen we u om uw kind(eren) te
begeleiden, maar er wordt niet het onmogelijke gevraagd.
Mocht de begeleiding niet
voldoende lukken, dan kunt
u daarover contact opnemen
met de juf of meester van uw
zoon of dochter om te
overleggen over het vervolg.
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Ontwikkeling van de kinderen

Facebook:

Normaal gesproken zouden op dit moment de midden-toetsen uit het
leerlingvolgsysteem, de welbekende Cito-toetsen, worden afgenomen in
de groepen 3 t/m 8. Deze zijn voorlopig uitgesteld. Op het moment dat
de kinderen weer naar school gaan, zijn wij voornemend om deze
toetsen, na ongeveer twee weken, onderwijs alsnog af te nemen.

SBOthogeholt
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De nieuwsbrief is
ook te vinden op
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We kiezen ervoor om deze toetsen af te nemen om zo goed in beeld te
krijgen wat uw kind in het vervolg van het schooljaar nodig heeft om zich
verder te kunnen ontwikkelen.
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Noodopvang
Op dit moment zijn er op alle scholen veel kinderen die gebruik maken van de
noodopvang voor ouders met cruciale beroepen
en kinderen in kwetsbare situaties.
Zo ook op ’t Hoge Holt. We zijn blij dat we deze
opvang kunnen bieden en willen u met
nadruk vragen om alleen in uiterste nood uw kind
(eren) naar de noodopvang te sturen, zodat de
maximale capaciteit per school niet overschreden
wordt. Op dit moment bezoeken 54 leerlingen de
noodopvang gedurende de week.
Noodopvang

De noodopvang wordt gedraaid met in beurten gemiddeld 5 tot 6 collega’s per
dag. De overige collega’s werken deze dag vanuit huis om het onderwijs
op afstand zo goed mogelijk in te richten. Daarom vragen wij van u niet het
onmogelijke van ons vragen. In de noodopvang krijgen de kinderen in
principe geen onderwijs, maar worden ze opgevangen door leerkrachten
zonder reguliere groepstaak, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Indien mogelijk kunnen ze meedoen aan
onderwijsactiviteiten van de eigen groep.
Mocht u buiten de reguliere schooltijden noodopvang nodig hebben, dan kunt u
contact zoeken met de kinderopvangorganisaties in de gemeente Noordenveld,
te weten Kidscasa, De Kluts of Villa Kakelbont.

Advisering schoolverlaters

Advisering
school
verlaters

Onze schoolverlaters krijgen in de komende weken een definitief advies voor
het vervolgonderwijs. Bij veel van onze schoolverlaters nemen wij de komende
week toch (enkele) Cito toetsen af. Wanneer het uw
kind betreft is hier deze week contact met u over
geweest en weet u welk traject we gaan doorlopen.
Ook ontvangt u van ons meer informatie over
de procedure tot 15 maart, het moment van
aanmelding bij het voortgezet onderwijs.
De onderwijsbesturen in het basis- en voortgezet
onderwijs hebben gezamenlijk afgesproken dat ze de
kinderen kansrijk gaan adviseren en plaatsen.

Complimenten

Complimenten

Via deze willen wij alle ouders bedanken en complimenteren
voor jullie inzet tijdens deze Lock down met het geven van thuisonderwijs. Als geen ander begrijpen wij dat het veel van jullie
vraagt. Toch merken we dat het bij heel veel gezinnen erg goed
gaat. Ofwel; wij zijn trots!
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Bouwwerken
Silvan is heel creatief geweest met het bouwen van prachtige werken van
Duplo.Hij is er zo trots op dat hij ze graag in deze nieuwsbrief aan u wil laten
zien.

Bouwwerken

Margedag
Op donderdag 11 februari staat er een margedag gepland. Deze laten we, of
nu de scholen wel of niet open zijn, doorgaan. Wanneer de school open is
betekent dit dat de leerlingen vrij zijn. Wanneer de school gesloten is door de
Lock down betekent dit dat we geen noodopvang bieden en dat er geen les op
afstand gegeven wordt.

Margedag
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Bouwwerken II

Bouwwerken
II

Op de vorige pagina heeft u
al een aantal mooie bouwwerken kunnen
bewonderen, maar Kyran
heeft ook iets moois om te
laten zien.
Wat een kanjer zeg!!

Meten = weten
Kyano is druk bezig geweest met meten van allerlei voorwerpen. Hij weet nu
precies hoe lang, hoog of breed voorwerpen zijn. Goed bezig kerel!

Meten
=
weten
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