VOORAF
We wensen u allen een goed en gelukkig

“Goed en gelukkig” gevisualiseerd door kleurrijke cijfers op de voorgrond, met een
donkere achtergrond voor het jaar dat we achter ons laten. Een jaar waarover veel
gezegd en geschreven is. Onderstaand gedicht beschrijft het jaar, mogelijk een voor u
passende invalshoek!
DE TWEE KANTEN VAN TWINTIGTWINTIG
Twintigtwintig heeft me niks gebracht!
Mij hoor je nooit zeggen
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen
Elke week voelde ik minder
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
“Er zit iets moois in ieder dag”
Want hoe je het ook wendt of keert
Ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes!
Lees het gedicht nu van onder naar boven!!
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Het bizarre jaar 2020 is voorbij en met elkaar spreken we de wens uit dat we 2021 de
weg kunnen inslaan naar een ‘normale samenleving’ zonder beperkende maatregelen.
We realiseren ons dat dit nog wel enige tijd zal duren. Hopelijk blijft de sluiting van de
scholen beperkt tot 2 weken. Op de eerstvolgende persconferentie zal hierover meer
informatie worden gegeven.
Volgens de deskundigen moeten we nog even volhouden! Daar houden we ons aan vast.
Op dinsdag 26 januari staat een studiedag gepland,
een dag waarop de leerlingen lesvrij zouden zijn
volgens de jaarplanning. Deze studiedag is
geannuleerd en doorgeschoven naar een later te
bepalen datum. Afhankelijk van de dan geldende
maatregelen hebben de kinderen online les of gaan
zij weer naar school.

AGENDA
4 t/m 15
januari.

•

De kinderen gaan niet naar school vanwege de lockdown;
afstandsonderwijs start!

•

De school is open i.v.m. noodopvang.

18 januari

•

Voor zover nu bekend gaat de school weer open vanaf maandag
18 januari. U wordt tijdig geïnformeerd via Parro als er nieuwe
informatie van de overheid beschikbaar is.

26 januari

•

De geplande vrije dag i.v.m. studiebijeenkomsten van het team
gaan NIET door! Dinsdag 26 januari is dus een gewone schooldag.

•

De toetsperiode met daaraan gekoppeld de rapporten en de
oudergesprekken worden uitgesteld. Ouder(s)/verzorger(s)
worden geïnformeerd op het moment dat er meer duidelijk is over
de veranderingen.
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ORGANISATIE
•

Het team van SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland en de leerlingen hebben
in maart en april al geoefend met “onderwijs op afstand”. Op 17 december
heeft u een brief ontvangen met afspraken en aandachtspunten voor
het afstandsonderwijs waarmee na de kerstvakantie wordt gestart. Het is
belangrijk dat u deze brief hebt gelezen.
Dat maakt dat vanaf maandag 4 januari meteen gestart kan worden volgens
de planning die alle ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hebben via Parro. Voor
de vakantie hebben leerkrachten al geoefend met hun leerlingen: inloggen,
gedragsafspraken tijdens de les e.d.
Ondersteuning en begeleiding van u als ouder/verzorger is hierbij onmisbaar,
zeker de eerste dagen. U bent een belangrijke schakel in dit traject. Dat
vraagt veel geduld en flexibiliteit bij en naast uw eigen verplichtingen.
Contact met de leerkrachten is van groot belang; zij stellen het zeer op
prijs om feedback te krijgen tijdens het dagelijkse vragenuurtje. Deze
samenwerking draagt bij aan effectief aanbod van leerstof en passende
instructie. Samenwerking kan het de komende weken tot een succes maken!
Daar gaan we voor!

UIT DE GROEPEN
•

Op 20 december 2020 zijn meester Jesse en zijn
vriendin Quinty de trotse ouders geworden van 2
dochters, Lune en Maé. Het gaat uitstekend met de
tweeling en hun kersverse papa en mama.
Meester Jesse is de komende 5 weken afwezig vanwege
verlof.
Juf Stella gaat starten in groep 6b-7b vanaf 4 januari met
afstandsonderwijs. De leerlingen hebben voor de vakantie persoonlijk kunnen
kennismaken met juf Stella.

•

In de Nieuwsbrief die alle ouder(s)/verzorger(s) op 17 december via Parro
ontvangen hebben is aangegeven dat de leerkrachten van de groepen 3
t/m 8 vanaf 8.30 uur klaar zitten om “hun leerlingen op te vangen”
bij de start van de dag, niet letterlijk, maar online. Iedere groep heeft
daarvoor een eigen planning gemaakt en daarover met de
ouder(s)/verzorger(s) gecommuniceerd. Het wordt dus net als in de klas een
les die bestaat uit instructie en zelfstandig werken.
De leerkrachten van de kleutergroepen houden contact met
ouder(s)/verzorger(s) via een informatiebrief, waarin tips en ideeën worden
aangereikt. Er is twee keer per week beeldbelcontact.
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•

In de vakantie is contact geweest met ouder(s)/verzorger(s), die hebben
aangegeven gebruik te willen maken van de Chrome-books die SBO
Diekmaat en Da Vinci Berkelland beschikbaar stellen.
Dat geldt ook voor ouder(s)/verzorger(s) die hebben aangegeven gebruik te
willen maken van noodopvang op school.

•

Aanstaande maandag, 4 januari, starten Liv ten A. Liv ten
A. (groep 1-2), Sam B. (groep 5-6) en Nino W. (groep
6b-7b) op onze school. Een bijzondere start; gelukkig
hebben de kinderen kennisgemaakt voor de vakantie.

VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM
•

Tijdens de lockdown in april hebben de meeste ouder(s)/verzorger(s) ervaren
hoe belangrijk het is om te werken met een dag-plan. Vandaar dat de
leerkrachten meteen met een weekplanning starten.
Dat neemt niet weg dat tijd plannen voor een ouder/verzorger zelf,
regelmatig ingewikkeld zal zijn.
Wie weet is de wijsheid van de jongen en de mol iets om u ter harte te
nemen!
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Uit: De jongen, de mol, de vos en het paard, geschreven door Charlie
Mackesy en vertaald door Arthur Japin.
Extra info: De jongen is eenzaam als de mol voor het eerst opduikt. Ze
brengen samen tijd door met het staren naar de wildernis, soms een
beetje eng en vaak mooi, net zoals het leven. De jongen zit vol vragen, de
mol hunkert naar taart!

EXTRA INFO

Normaal gesproken staat na elke vakantie het kriebelteam weer klaar.
Daardoor kunnen we op tijd signaleren of kinderen neten dan wel luizen
hebben. Door de lockdown en het afstandsonderwijs lukt het niet om dit
op korte termijn te organiseren. Daarom de oproep aan ouders of zij
komende week de controle thuis willen uitvoeren. “Controle” en
“kammen” blijven de sleutelwoorden bij de bestrijding van luizen!
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