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Weer begonnen
Wat fijn dat we deze week weer zijn begonnen op school! Het was vanwege de sneeuwval en
gladheid weliswaar een dag later dan gepland, maar mooi dat we iedereen op dinsdag weer in
het echt op school konden begroeten. Het blijft een spannende periode met enige aanpassingen
vanwege corona, maar we proberen het voor de kinderen zo normaal mogelijk te laten zijn. Als
bijlage bij deze nieuwsbrief is een beslisboom meegestuurd die door ouders gehanteerd kan
worden bij de beslissing om uw kind wel of niet naar school te laten gaan. Heeft u twijfel dan
kunt u contact met school opnemen.
Inspectie
Vorige week is er een thema-onderzoek van de inspectie van het onderwijs bij ons op school
uitgevoerd. Het thema was het afstandsonderwijs. ’s Ochtends heeft de inspecteur meegekeken
met twee online lessen en ’s middags is er een gesprek tussen inspecteur, IB en directie geweest.
Vragen die tijdens het gesprek zijn besproken gingen (onder andere) over de organisatie, de
inhoud en de voor- en nadelen van het afstandsonderwijs. Daarnaast hebben we de eerste
periode van thuisonderwijs vergeleken met deze periode. Het was een heel plezierig gesprek. Er
komt geen apart verslag van het onderzoek, maar het wordt verwerkt in het jaarlijkse document
‘De staat van het onderwijs’.
Nieuwsbrief
Tijdens de afgelopen weken van afstandsonderwijs kreeg u een wekelijkse informatiebrief. Nu
we weer op school werken, zal er niet meer iedere week een informatiebrief komen, maar
stappen we over op een nieuwsbrief zo eens in de drie/vier weken.
Schaatsen
Nu we kunnen schaatsen, proberen
we er ook optimaal van te profiteren.
We zijn deze dagen al twee keer op de
ijsbaan geweest. Wat is het heerlijk
om lekker te kunnen schaatsen in de
zon en onder een strak blauwe lucht.
We hopen dat we er nog lang van
kunnen genieten.
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Vakantie
Nog een week en dan begint de voorjaarsvakantie. We wensen iedereen al vast een hele fijne
vakantie toe. Op maandag 1 maart verwachten we iedereen weer terug op school.
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra
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Juf Deborah jarig
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