INFO
8 februari 2021

Belangrijke data:
● 16 februari

Oudpapier lopers: Braas en Buis

● 22 t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie

● 2 maart
● 16 maart
● 30 maart

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

Team

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Op een sneeuw-witte maandag volgt deze nieuwe Info. De tijd van het
thuisonderwijs zit er momenteel op en de scholen worden weer geopend om de
leerlingen fysiek onderwijs te kunnen gaan geven. De maatregelen en richtlijnen
vanuit het kabinet zijn uiteraard leidend en vragen iets van ons allemaal. Het
betekent iets voor de leerlingen, u als ouder(s)/ verzorger(s) en ook voor ons als
team; de hele situatie kent uitdagingen voor iedereen. Laten we vooral met elkaar
in gesprek blijven over wat lukt… op naar een goede samenwerking ook na deze
lockdown!

Schoolontwikkeling
Vraag en antwoord m.b.t. de cito-toetsen, de eindtoets en het VO advies
In de bijlage vindt u een vraag en antwoord m.b.t. hoe we bij Allure en dus bij ons
op school omgaan met het afnemen van de Cito-toetsen, de eindtoets en het VO
advies.

Nieuws

Activiteiten voorjaarsvakantie jongerenwerk gemeente Medemblik
Vanuit het jongerenwerk van de gemeente Medemblik is ons gevraagd om u een
bericht te sturen over activiteiten die zij organiseren in de voorjaarsvakantie. Deze
informatie is dan ook als bijlage toegevoegd.
Verkeersveiligheid
Hoewel we momenteel natuurlijk in een gekke tijd leven met elkaar en het
brengen/ halen van de leerlingen anders verloopt dan normaal, zouden wij u
willen vragen om in goede samenwerking met elkaar te proberen de
verkeersveiligheid om de school zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Trots

Tijdens en terugkijkend na een periode van lockdown is het belangrijk dat scholen
nagaan of alle leerlingen aangehaakt zijn gebleven bij het onderwijs op afstand
van de afgelopen periode. Dit is de leerlingen, u als ouder(s)/ verzorger(s) en ons
gelukt! Een moment van trots… iedereen vanaf groep 3 ontving dagelijks
instructies en kon aan de slag. De groepen 1/2 zijn zelfs gestart met een nieuw
thema: de ruimte. Ook zijn zij begonnen met meer structurele meets en hebben zo
contact gehouden met de jongste leerlingen van onze school!

Groepsvorming
Een goed begin is het halve werk! Het creëren van weer een fijn en prettig
groepsklimaat is na deze Lockdown belangrijk. Hier heb je immers het hele jaar
plezier en profijt van. Daarom zal er in alle groepen deze week gestart worden met
de Gouden Weken. Wellicht zult u dingen herkennen vanuit de start na de
zomervakanties.
De groep moet weer een groep worden en dit zal middels vijf fasen verlopen;
● Forming: oriënteren.
Leerlingen leren elkaar (weer) kennen, de groep zoekt naar veiligheid
en structuur.
● Storming: presenteren.
De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er een
leider, wie een volger?
● Norming: normeren.
De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald.
Iedereen krijgt een eigen taak in de samenwerking.
● Performing: presteren.
De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn
ongeschreven regels waar iedereen zich aan houdt.
● Reforming: evalueren.
Het einde van de Lockdown. Misschien is er ditmaal een andere
groepsdynamiek, hoe gaat het eigenlijk met iedereen? Waar gaan
we samen naartoe werken?
Waarom doen we dit? Nu de kinderen weer naar school gaan is het belangrijk
om weer aandacht te hebben voor de groepsvorming. De leerlingen hebben
elkaar een hele periode niet of nauwelijks gezien waardoor de
groepsdynamiek veranderd kan zijn. Positieve groepsvorming is dan
belangrijk. Dit kan ook van invloed zijn op de dynamiek en de nieuwe groep zal
met elkaar de komende weken de sociale groep op school vormen. Wij
hebben in ieder geval zin om alle kinderen weer te zien!

