INFO
1 maart 2021

Belangrijke data:
● 2 maart
● 16 maart
● 30 maart

Oudpapier lopers: Bos (Siem) en Nugter
Oudpapier lopers: Coevert (René) en Stutje
Oudpapier lopers: van Breugel en Kappelhof

● Maandag 22 en dinsdag 23 maart hebben wij studiedagen; de leerlingen zijn dan vrij!

Team

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De kop is eraf… we zijn weer gestart na een hopelijk heerlijke voorjaarsvakantie. Het
zonnetje in de klassen en op het schoolplein doet echt lente-achtig aan! Weer wat
bij deze periode in het jaar lijkt te horen… Wat helaas ook bij deze periode van het
jaar kan horen, zijn verkoudheden. Hoewel deze mogelijk relatief onschuldig zijn,
willen we u dringend verzoeken om uw kind(eren) thuis te houden wanneer uw
kind(eren) verkouden is/ zijn. Het lastige aan de verkoudheden in relatie tot de
aanwezigheid van het Corona-virus is dat niet met zekerheid gesteld kan worden
welk virus ten grondslag ligt aan de verkoudheids- (en dus Corona-gerelateerde)
klachten. Uiteraard zien wij het liefst alle leerlingen zoveel mogelijk op school! Wij
begrijpen ook dat het lastig kan zijn wanneer uw kind bijvoorbeeld door een
verkoudheid niet naar school toe kan. Mocht uw kind thuis moeten blijven en vindt
u het toch fijn om even contact te hebben met de leerkrachten over mogelijk
aanbod voor thuis, dan kunt u hen altijd mailen met deze vraag. Laten we met
elkaar zo goed mogelijk blijven samenwerken en hiermee hopelijk toewerken naar
op termijn iedereen weer gezond op en in school!

Schoolontwikkeling
Methodegebonden toetsen
In de periode van de lockdown en het onderwijs op afstand zijn niet alle
methodegebonden toetsen aan bod gekomen. Het afnemen van toetsen en daar
een goed beeld van krijgen is lastiger wanneer leerlingen thuis aan schoolwerk
werken. We hebben hierover op school als team met elkaar gesproken en we
hebben afgesproken dat we de de methodegebonden toetsen niet met
terugwerkende kracht zullen gaan afnemen, maar dat we de toetsen afnemen die
we vanaf nu weer tegen gaan komen bij het blijven volgen van de methodes.
Cito-toetsen
Zoals zoveel anders is geworden het afgelopen jaar, zo is ook de afnameperiode
van de Cito-toetsen bij ons op school veranderd. In het algemeen nemen we in
deze week na de vakantie nog geen Cito-toetsen af, maar zullen we de twee
daarop volgende weken daarvoor gebruiken. Hoewel we niet helemaal van
tevoren kunnen inschatten of en in welke mate de lockdown gevolgen heeft voor
de resultaten van leerlingen, hebben we als team afgesproken dat we gewoon alle
cito-toetsen (rekenen, spelling, woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen)
af zullen nemen. Dit zodat we een beeld hebben van de huidige situatie alsmede
om een meetmoment te hebben van waaruit we weer verder kunnen en welke dus
richting geeft aan ons onderwijs van de komende periode.
Rapportfolio’s
De rapportfolio’s worden woensdag 31 maart of donderdag 1 april meegegeven
naar huis. Dit gebeurt voorafgaand aan de rapportfoliogesprekken, zodat deze
alvast doorgelezen kunnen worden en evt. vragen voorbereid kunnen worden.
Rapportfoliogesprekken
De rapportfoliogesprekken vinden plaats in week 14 en week 15. Deze gesprekken
vinden digitaal via Google Hangouts plaats. Als gevolg van het Corona-virus is het
evt. gaan werken met Parro (waarbij u zichzelf als ouder(s)/ verzorger(s) in kunt
schrijven op bepaalde tijden) nu nog niet aan de orde en zijn we dit nog aan het
onderzoeken. Dit betekent dat de leerkracht(en) u voor deze periode nog zal/
zullen uitnodigen voor het rapportfoliogesprek.
Kamp/ schoolreisje
In de jaarkalender kunt u zien dat het kamp voor groep 7 & 8 én het schoolreisje
voor de groepen 3 t/m 6 gepland staan in de maand april. Zoals het er nu naar
uitziet m.b.t. alle Corona-maatregelen kan het twijfelachtig zijn of dit zo doorgang
kan vinden. Als team hebben we hierover met elkaar gesproken en willen we
graag kijken naar wat, als dit niet lukt, op een latere termijn binnen dit schooljaar

hierin wel evt. nog mogelijk is. Uiteraard zullen we hiervoor ook de samenwerking
opzoeken met de OR. Wanneer we hierover meer weten, dan zullen we u hierover
uiteraard informeren.

Nieuws

GMR - vacature
Welke ouder maakt onze GMR compleet?
Beste ouders,
Vind je het leuk om bezig te zijn met beleidsmatige zaken? Vind je het interessant
hoe een school bestuurd wordt? Geeft het je energie om je steentje bij te dragen
aan het maatschappelijk belang? Dan is de GMR iets voor jou.
Stichting Allure is bestuurlijk verantwoordelijk voor 15 scholen in West-Friesland. De
GMR denkt mee over beslissingen die op bestuurlijk niveau worden genomen en
daarmee voor alle scholen gelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de begroting, het
strategisch beleidsplan en de opbrengsten/resultaten van het onderwijs. Ons
speerpunt is kwaliteit van onderwijs. De GMR bestaat uit 8 leden: 4
leerkrachten en 4 ouders. Wij vergaderen 7 keer per jaar op een dinsdagavond.
Incidenteel wordt een extra vergadering ingelast. In verband met Corona zijn de
vergadering dit jaar digitaal. Naast het bijwonen van de bijeenkomsten wordt
verwacht dat elk lid de stukken doorneemt en actiepunten uitwerkt. De
tijdsinspanning die dit vergt is te overzien: maximaal een uur per vergadering. Je
kunt vrijblijvend een vergadering meedraaien om te kijken of het wat voor je is.
Mocht u vragen en/of interesse hebben dan kunt u mailen naar:
GMR@StichtingAllure.nl

