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Belangrijke data
16 maart:
Biebbus
17 maart:
Adviesgesprekken groep 8
De oudergesprekken van groep 1 t/m 7 zullen
gedurende deze week zijn: 29 maart t/m 2 april
5 april:
2e paasdag, leerlingen vrij
6 april:
Studiedag Floresonderwijs,
leerlingen vrij
De kop is eraf
Wat fijn om na de vakantie onze leerlingen weer te
zien. Vrolijke gezichten, high fives, gelach en
plezier. Iedereen heeft er weer zin in.
De komende periode zal er veel getoetst worden.
De resultaten van deze toetsen worden aan het
eind van deze maand met u besproken. De
komende periode willen wij graag weer het verschil
voor uw zoon of dochter maken. Wij hopen dat
onze school niet nogmaals gesloten wordt.

Cito
groep 8 start op 4 maart met afname CITO.
De overige groepen starten op donderdag 11 maart
met de toetsafnames.

Oudergesprekken
Wij hebben ervoor gekozen om de aanstaande
oudergesprekken, zoveel mogelijk, fysiek door te
laten gaan. Het is voor sommige ouders immers al
meer dan een jaar geleden dat zij in onze school zijn
geweest, dan wel de juf of meester van hun zoon of
dochter fysiek hebben gesproken.
Om alle ouders binnen de school te kunnen
ontvangen moet het nodige worden georganiseerd.
Zo zullen bijv. een aantal leerkrachten de
oudergesprekken niet in hun eigen groep voeren.U
ontvangt van ons, tijdig, de uitnodiging voor het
gesprek.

Veiligheidsmonitor
Het ministerie van Onderwijs monitort elke twee
jaar de sociale veiligheid in en rond scholen.
Dankzij de Veiligheidsmonitor krijgt de overheid
een beeld van hoe het gesteld is met de veiligheid
van leerlingen en personeel in het onderwijs.
Wij willen u als ouder vragen om de
Veiligheidsmonitor in te vullen. U krijgt bij de
oudergesprekken in maart een brief mee, waarin
staat hoe u dit kunt invullen.
Schoolvoetbal
Op de kalender staat start van het schoolvoetbal,
voor nu is het nog erg onzeker of er dit jaar
schoolvoetbal zal zijn of in welke vorm. Wij hebben
nog niets gehoord over een datum.
Op de website van de KNVB staat het volgende
https://www.knvbschoolvoetbal.nl/faq
We doen er alles aan om het schoolvoetbal dit jaar
een doorgang te bieden. Of dit alleen op lokaal
niveau zich af gaat spelen hangt af van de situatie
waar we dan in zitten. We volgen te allen tijde de
richtlijnen van het RIVM en hopen dat lokale
organisatoren hun Schoolvoetbaltoernooi(en) dit
jaar wel organiseren.
We volgen altijd de richtlijnen vanuit de KNVB (die
zijn hier te vinden. Verenigingen en organisatoren
volgen deze richtlijnen ook, evenals eventuele
lokale maatregelen. Wij komen ook nog met
duidelijke richtlijnen op basis van de geldende
sport-protocollen, om scholen en organisatoren te
helpen.
De kans is aanwezig dat dit seizoen fysiek niet
doorgaat of op kleine(re) schaal, zoals alleen de
lokale toernooien. Dit hangt af van de dan geldende
situatie rondom het coronavirus. Wellicht zal er dan
gekeken worden naar een alternatieve invulling om
de kinderen hierin tegemoet te komen.

De verwijsindex regio Arnhem (VIRA)
De verwijsindex Regio Arnhem is een
registratiesysteem waarin hulpverleners en
begeleiders van kinderen en jongeren in de leeftijd
van 0 tot 23 jaar, een signaal afgeven als zij zich
zorgen maken.
Het doel van de VIRA is om samenwerking te
bevorderen en in contact te komen met eventuele
andere betrokken hulpverleners. Er wordt alleen
geregistreerd welke hulpverleners en begeleiders
betrokken zijn. Inhoudelijk wordt er geen
informatie geregistreerd.
Wij nemen altijd eerst contact met ouders op,
voordat wij een signaal afgeven in de Verwijsindex
(VIRA)
Afspraken in de school

-

-

Externen (bijv. logopedie, ondersteuners)
dragen een mondkapje in de school.
Leerlingen van groep 8 dragen een
mondkapje in de school. Natuurlijk niet in de
klas.
Collega’s dragen een mondkapje in de
school. Natuurlijk niet in de klas.

Let een beetje op elkaar.

