Nieuwsbrief d.d.07-09-2020
Helaas kon de nieuwsbrief door drukke werkzaamheden niet eerder verschijnen.

Vorige week kregen we voor het basisonderwijs een aangepast protocol. Veel
dingen blijven hetzelfde, maar er zijn ook een aantal dingen die we anders in
kunnen vullen.
Ventilatie:
In onze oude scholen hebben we als groot voordeel dat we dwarsventilatie
hebben door grote ramen die open kunnen samen met de deuren, die als het maar
enigszins mogelijk is (geluid) ook open staan. De richtlijnen vanuit het protocol
worden consequent gevolgd. Deze oude scholen hebben geen mechanische

ventilatie. De herfst/winter komt eraan en daarmee ook de kou. Als het niet
mogelijk is om de ramen open te hebben, worden ramen en deuren (ook naar
buiten) in de pauzes opengezet (protocol). De weersomslag en een ander
jaargetijde zorgt ervoor dat kinderen, ouders en leerkrachten klachten krijgen,
thuis moeten blijven getest moeten worden etc. Helaas heeft dat voor de
bezetting voor de groepen de nodige consequenties. De afgelopen 3 weken
hebben meerdere collega ’s of zelf, of partner een test moeten ondergaan, met
het gevolg dat ze geen les mogen geven. Gelukkig hebben we het m.b.v. het
stafbureau en intern nog op kunnen lossen. Dat zal zeker niet altijd lukken en na
3 weken zijn er al groepen naar huis gestuurd, ook binnen Steenwijkerland. Het
vergt van kinderen, ouders en medewerkers de nodige flexibiliteit, samenwerking
en begrip voor elkaars situatie. In de periode van de Lock down is dit prima
verlopen en daar heb ik nu ook alle vertrouwen in.
Ik waardeer het zeer dat u mij weet te bereiken voor overleg, want het zijn
zowel voor u als ouder en voor mij als directeur, lastige dilemma ’s met als
uiteindelijk doel iedereen zo optimaal te beschermen. Dat is voor mij een grote
verantwoordelijkheid, waar ik mijn uiterste best voor doe.

Graag een vest, trui of sweater meegeven naar school. (Niet alleen een T-shirt
met korte mouwen), zodat het iets uit en aan kan doen. Dit i.v.m. de ventilatie.
Thuisblijven i.v.m. corona-gerelateerde klachten:
Overleg over wel/niet thuisblijven i.v.m. Corona-gerelateerde klachten, testen,
wel of niet positief verlopen, lopen via Lida, niet via de leerkracht. Na de uitslag
van de test bij kinderen of ouders, broertjes of andere contacten die positief
getest zijn graag z.s.m. melden i.v.m. de door mij te nemen stappen, gerelateerd
aan het protocol.
06-28143472
0561-475297

De afgelopen 3 weken zijn er al veel kinderen een paar dagen thuis geweest.
Belangrijk is dat kinderen hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden en
thuis aan het werk kunnen. De leerkracht staat voor de groep en kan geen
thuisonderwijs verzorgen.
We hebben gisteren in de teamvergadering afgesproken dat:
• Groep 4 t/m 8 kan werken in Snappet.
• Groep 3: in overleg met de leerkracht kan er een pakket van school
opgehaald worden.

Natuurlijk kunt u altijd overleggen met de desbetreffende leerkracht. Graag
voor of na schooltijd.
Informatieve ouderavond 15 september:

Binnen MR-en, OR-en en medewerkers zijn de volgende afspraken gemaakt:
Medewerkers school:

•

•

Gezien de Corona-maatregelen kunnen we alle ouders niet tegelijk in
school ontvangen. De verslagen van de OR-en en de MR-en gaan via de
digitale weg. We hebben een alternatieve vorm gevonden om toch een
aantal zaken digitaal te bespreken m.b.t. de OR en de MR. Nadere
informatie volgt.
Op 15 september krijgen alle ouders een informatieboekje via Parnassys.
In dit boekje wordt beschreven hoe er wordt gewerkt in de verschillende
groepen.

Oudergesprekken in de week van 5 oktober:

In het aangepaste protocol mogen ouders niet in grote groepen in school na
schooltijd (Informatieve ouderavond), maar wel met inachtneming van de Coronamaatregelen. (Oudergesprekken).
De gesprekken vinden dus fysiek plaats. In schooljaar 2020-2021 kunt u zich
inschrijven via Social schools. Binnenkort ontvangt u informatie hierover.
Belangrijk

De studiedag van 2 oktober is door omstandigheden verzet naar 23 oktober.
Komt u hierdoor in de problemen, omdat u b.v. een lang weekend geboekt heeft,
dan graag overleggen met Lida.

Luizen

Op de Noorderschool is vandaag gecontroleerd. Gelukkig geen enkele luis of neet
gevonden! De ouders die geholpen hebben willen we heel hartelijk bedanken voor
hun inzet!
Wat gaan we doen in schooljaar 2020-2021:

•
•

•
•
•
•

Borging van didactisch coachen en didactisch handelen d.m.v. beeld
coaching, studiemiddag en intervisie.
Technisch lezen, begrijpend lezen is een speerpunt en daarin worden we
begeleid door een specialist van Bureau Meesterschap in de vorm een
studiedag, studiemiddagen na schooltijd en individuele begeleiding van
leerkrachten.
Verbeterplan bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8 i.s.m.
peuterwerk
Bouw, inrichting, schoolplein etc. Samenwerking en doorgaande leerlijnen
waaronder de Kanjertraining in een Integraal Kindcentrum (IKC).
Het creatief circuit en Wetenschap en technologie verder ontwikkelen en
uitbreiden m.b.t. variëteit in activiteiten. Oriëntatie op muziekonderwijs.
Invoering nieuwe Engelse methode

Welkom op de Noorderschool in de maand september:

Wat fijn dat Vera, Bente, Lynn en Roos in de maand september 4 jaar worden en
bij ons op school komen. We wensen ze samen met hun ouders een hele, fijne tijd
op de Noorderschool en daarna op onze gezamenlijke school toe

Bijgevoegd:
Natuurmiddagen de Wieden
Rabo Jeugddag
Inloopmiddagen tafeltennis TTV Delta Impuls

Zaterdag 26-09-2020: 13.30-16.00
Zaterdag 24-10-2020: 13.30-16.00
De gymzaal van het Ravelijn, De Vesting 15 in Steenwijk
06-21483876
Steenwijk@delta-impuls.nl
4 tegen 4 voetbaltoernooi
Vorig schooljaar hebben kinderen van school meegedaan en dat deden ze heel
goed.

Olde Veste Steenwijk
Woensdagmiddag 30-09-2020
Groep 2 t/m 7
Steenwijk4x4voetbal@gmail.com voor verdere informatie
De posters en het inschrijfformulier hangen vanaf maandag op de scholen.

15-09-2020: Leerkrachten versturen informatie over hun werkwijze in de
groepen. Informatie vanuit de MR-en en OR-en. Nadere informatie volgt.
30-09-2020: Start Kinderboekenweek

05-10-2020: Deze week oudergesprekken op beide scholen
10-10-2020 t/m 18-10-2020 Herfstvakantie
23-10-2020: Studiedag leestraject

