Nieuwsbrief jan/feb 2022

Parro
Sinds kort maken we gebruik van Parro. Deze app is het communicatiemiddel wat we
naast de mail gebruiken.
Het team is erg enthousiast hierover. We zijn blij dat alle ouders nu ook gebruik maken
van Parro. Op deze manier kunnen we u middels foto’s, toch een inkijkje in de school
geven.
Mochten er onverhoopt toch problemen voordoen met de app dan horen wij dit
uiteraard graag.
Rapporten en gesprekken
We streven er naar om op donderdag 17 februari de rapporten weer mee te geven aan
de leerlingen. Omdat er regelmatig kinderen afwezig zijn (bijv. vanwege quarantaine) is
het even de vraag of het haalbaar is maar we doen ons uiterste best. Mocht het niet
lukken dan krijgen de kinderen kun rapport na de voorjaarsvakantie mee. De
rapportgesprekken zullen plaats vinden in week 9 (28 feb-3 maart). U ontvangt hier
binnenkort een uitnodiging voor.
Zelftesten
Vanuit de overheid ontvangt school zelftesten voor de kinderen van groep 6-7-8.
Omdat er af en toe ook vraag is van ouders van jongere kinderen naar zelftesten is het
mogelijk ook deze via school te ontvangen.
Als u dat wilt, kunt u daarover contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Wanneer er een positieve uitslag op de zelftest is zouden wij dit als school uiteraard
graag horen. Dit kan middels een mailtje of berichtje via Parro naar de leerkracht of Loco.
Versoepelen
Op school gaan we de komende tijd een aantal zaken min of meer weer versoepelen.
Denk hierbij aan gastdocenten binnen de school en uitstapjes voor de leerlingen.
Intussen blijven we ook gewoon alert op de maatregelen zoals we die voortzetten om
besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, om de school open te houden en alle
groepen op school te kunnen voorzien van een leerkracht.
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Gymles
Omdat er momenteel geen vrijdagssamenwerking is, is het niet mogelijk om op vrijdags
naar de gymzaal in Mantgum te gaan.
Om deze reden geven de leerkrachten de gymlessen buiten of in het speellokaal.
Nog voor de voorjaarsvakantie zullen we een besluit nemen of we de
vrijdagssamenwerking al dan niet opstarten na de voorjaarsvakantie.
Studiedagen
Op woensdag 26 januari stond er weer een studiedag voor de teams van de Pikeloer en
Dûbelspan op de planning. Op deze dag zijn er veel verschillende onderwerpen
besproken in het kader van de fusie. De collega’s zijn momenteel bezig met hoe wij in de
nieuwe school omgaan met sociale emotionele ontwikkeling, de inrichting van de school,
het dagrooster, gezamenlijke activiteiten voor en na de zomervakantie en de mogelijke
schooltijden. Daarnaast is er geschaafd aan het onderwijsconcept. Op 3 maart en op 25
en 26 april staan er studiedagen gepland voor de drie scholen waar wij dit verder gaan
uitwerken.
Zakelijke ouderavond
In overleg met de MR van onze school is er besloten om binnenkort de zakelijke
ouderavond plaats te laten vinden.
Wanneer en in welke vorm hoort u zo spoedig mogelijk.
Vakanties en studiedagen
Vakanties
Voorjaarsvakantie: maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari
Pasen: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
Meivakantie: Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Hemelvaart: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei
Pinkstermaandag: maandag 6 juni
Studiedagen
Donderdag 3 maart
Donderdag 10 maart (vanaf 12.00u )
Donderdag 23 juni
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
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Kalender
Maandag 14 februari
Donderdag 17 februari
Maandag 21 februari- vrijdag 25 februari
Donderdag 3 maart
Donderdag 10 maart
Dinsdag 15 maart

Juf Nelie afwezig, juf Jellie vervangt
Rapporten mee (onder voorbehoud)
Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij
Studiedag team, alle leerlingen vrij
OT NOORD middag, alle leerlingen vanaf
12.00 uur vrij
19.30 uur Projectgroep overleg
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