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AGENDA
16 december t/m 3 januari
Maandag 4 januari
Maandag 18 januari
Dinsdag 19 januari
Woensdag 20 januari

Kerstvakantie
Start thuiswerkperiode
Laatste thuiswerkdag
Vrije dag
De scholen zijn weer open

Aanpassing noodopvang
Op dinsdag 14 december kwam er een brief uit van Gearhing waarin aangegeven staat dat de
noodopvang alleen beschikbaar is voor gezinnen waarbij beide ouders een cruciaal beroep hebben.
Deze informatie is niet juist. Ook voor gezinnen waarbij één ouder een cruciaal beroep heeft is de
noodopvang beschikbaar. Het advies van de regering is om zoveel mogelijk thuis te blijven, ons verzoek
is om de noodopvang alleen aan te vragen als er geen andere opvang opties zijn. De noodopvang onder
schooltijden wordt georganiseerd door de scholen zelf, op welke schoollocatie van ons onderwijsteam
dat plaatsvindt kan per dag verschillen. De noodopvang na schooltijd wordt door uw eigen BSO
georganiseerd.

Thuiswerken
De organisatie rondom het thuiswerken is weer opgestart. We blijven net als tijdens de eerste lockdown
via Teams met de kinderen in contact. Daarnaast werken wij met een weektaak waarop per dag
aangegeven staat wat de kinderen kunnen doen. Vandaag hebben alle ouders van de bovenbouw de
inloggegevens voor snappet en Teams van hun kinderen ontvangen. Verder hebben zij het thuiswerkprogramma voor de eerste week na de kerstvakantie gekregen.
De ouders van de onderbouw krijgen de inloggegevens en het programma het laatste weekend van de
vakantie opgestuurd van de leerkrachten van de onderbouw.
We hopen dat het thuiswerken allemaal gaat lukken en vooral ook dat het allemaal van korte duur is.

Werkzaamheden Mireille
Mireille de Vreeze is sinds de start van het schooljaar als zij-instromer aan het werk op onze school. De
periode tot de kerstvakantie heeft ze voornamelijk gericht op het meedraaien in groep 6,7 en 8, waarbij
ze steeds meer de verantwoordelijkheid voor de lessen op zich nam.
Na de kerstvakantie gaat ze op maandag en dinsdag zelfstandig groep 6,7 en 8 draaien. De afgelopen
periode hebben de kinderen heel veel met haar gewerkt, ze kennen haar manier van lesgeven al goed
en Mireille kent de kinderen ondertussen ook al goed. Wij verwachten dat Mireille het pedagogische en
didactische klimaat van de klas mooi kan voortzetten.
Op de woensdagen gaat Mireille onder begeleiding van Sandra meedraaien met de onderbouw.
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Regioschool
De afgelopen weken is er door de werkgroepen hard gewerkt aan de invulling van de Regioschool. De
werkgroep onderwijs en concept heeft verschillende waardevolle bijeenkomsten met teamleden en
ouders gehad. De opbrengsenten worden gebundeld en in februari op de ouderavond gepresenteerd.
De werkgroep kinderopvang heeft interessante gesprekken gevoerd met verschillende
kinderopvangaanbieders. De werkgroep komt binnenkort bij elkaar om de vervolgstappen te bespreken.
Ook de werkgroep verkeer is bijeen gekomen. Hierbij waren de dorpsbelangen Baard en Jowert, ouders
en de voorzitter van GrienEko aanwezig. Verschillende ideeën rondom het verkeers- en
veiligheidsvraagstuk zijn besproken. Deze ideeën worden nu verder onderzocht en uitgewerkt.
Op 7 januari aanstaande had de projectgroep een ‘pubquiz’ gepland voor de ouders om elkaar op een
informele beter te leren kennen. Vanuit verschillende werkgroepen kregen wij het verzoek van ouders
om te kijken of wij aan deze behoefte konden voorzien. Helaas kwam begin deze week de lockdown,
waarbij alle plannen op zijn kop stonden en wij, de scholen, onze aandacht vooral moesten richten op
de nieuwe situatie. Wij willen nog steeds graag aan de behoefte tot ontmoeting voldoen. Daarover volgt
zodra wij meer weten nog bericht.

Vakantieactiviteit
Er is in de vakantie weinig buitenhuis vertier te vinden. Gelukkig weten de kinderen in Jorwert zich
samen ook altijd erg goed te vermaken. Een tip voor de kinderen die van dansen en zingen houden is om
de facebookpagina van Muziek met Sander in de gaten te houden.
Namens het hele team, wensen wij jullie fijne feestdagen toe.
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