Nieuwsbrief 12 februari 2021

Algemeen
Fijn dat we iedereen weer terugzien op school!
Wat een gekke week was het. We zouden 8 februari weer
open gaan en we waren er helemaal klaar voor. Totdat het
ging sneeuwen. Na veel op buienradar kijken en onderling
overleg binnen de stichting en de collega’s van school, is
uiteindelijk besloten om de school maandag nog dicht te
houden. Achteraf bleek dit de juiste keuze.
Op dinsdag waren de meeste leerlingen weer op school.
Voor sommige leerlingen best wel spannend, alle
klasgenootjes weer terugzien. Voor de leerkrachten was
het ook best spannend, hoe veilig is het en hoe bedienen
we de leerlingen die om legitieme redenen nog
thuisonderwijs krijgen.
Nu is het vrijdag, het is rustig in school. Alsof we niet weggeweest zijn. Buiten ligt sneeuw en spelen
de leerlingen met hun eigen klasgenootjes en genieten weer net zo als vóór de laatste periode van
afstandsonderwijs. De leerkrachten draaien ook weer hun lessen, in sommige klassen met een
chromebook of laptop erbij, gericht op het digibord, voor de leerlingen die echt niet naar school
kunnen komen.
Voorlopig gaan we op deze wijze door. Fijn dat dit weer kan.

PBS en Covey
Er is op school aandacht voor de overgang van de thuiswerk periode naar school.
Met name gericht op het weer opstarten van de groep en extra aandacht voor het
sociaal/emotionele stuk en groepsvorming. Wij realiseren ons dat de afgelopen
periode op veel kinderen een grote impact heeft gehad.
Vanuit onze gedragsspecialist hebben wij hiervoor handreikingen gekregen die de komende weken
leidend zullen zijn.
• Ruimte voor de leerlingen; wat was er leuk en fijn aan de afgelopen periode, wat heb je
geleerd, wat heb je nodig enz.
• PBS-lessen in goed gedrag die passen binnen de nieuwe maatregelen.
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Gesprekskaartjes die aanknopingspunten bieden bij een groepsgesprek.
Gevoelens kaarten en de gevoelsthermometer. Wat voel je, hoe breng je dit onder woorden
en wat heb je hiervoor nodig.

Rapporten
De nieuwe data voor de rapporten en de rapportgesprekken zijn bekend.
De afgelopen week hebben wij de methode-toetsen afgenomen. Hiermee
krijgen wij een goed beeld waar de kinderen nu staan, wat zij vanuit de
methode beheersen en waar nog aandachtspunten liggen. Deze gegevens
zijn voor de te maken rapporten nu compleet.
De drie weken (week 8, 9 en 10) na de voorjaarsvakantie staan in het teken van de Cito-midden
toetsen. Wij nemen deze toetsen nu wel af omdat de uitkomsten ons een goed beeld geven van de
vaardigheden en vorderingen in de ontwikkeling van uw kind.
Dinsdag 30 maart krijgt uw kind het rapport mee.
Op donderdag 8 april en dinsdag 13 april zijn de rapportgesprekken. Hiervoor kunt u zich in het
weekend van 20 en 21 maart weer inschrijven via Schoolgesprek.
Graag zouden wij de rapporten weer in de map zelf uitreiken. Dat betekent dat wij u verzoeken de
rapportmappen twee weken voor uitgifte van het rapport weer in te leveren op school.
De rapportmappen mogen vanaf maandag 22 maart weer ingeleverd worden.

Extra lessen tijdens en na schooltijd
Op IKC De Tragellijn spreken we niet meer over
onderwijsachterstanden. De hele wereld heeft last van
Corona. De leerlingen kunnen ook niet meer dan hun best
doen in een periode waar ze het ene moment online
onderwijs krijgen en het volgende moment weer onderwijs
op school. Wij maken op school gewoon een nieuwe start.
Door middel van toetsen weten we hoe de leerlingen er nu voor staan, een 0-meting. Vanuit deze
meting kijken we wat het gemiddelde niveau is en bieden we extra hulp aan leerlingen die dit niveau
nog niet behaald hebben. Zij krijgen meer individuele begeleiding in kleine groepjes, onder schooltijd
en extra lessen na schooltijd. Alle leerlingen krijgen meer lessen in de basisvakken rekenen, taal en
spelling. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens de gymlessen. Meester Reinder geeft op donderdag en
vrijdag zoveel mogelijk gymlessen buiten en hij verwerkt hierin allerlei automatiseringsopdrachten.
Deze week zijn we voor het eerst begonnen met de extra lessen woordenschat/taal en rekenen na
schooltijd. Deze zijn bedoeld voor leerlingen waarbij de basiskennis nog extra geoefend moet
worden. De ouders van deze leerlingen zijn hiervoor al benaderd. Niet alle kinderen kunnen direct na
schooltijd deze lessen volgen. We hebben niet genoeg mensen alle dagen beschikbaar om de lessen
te geven. Daarnaast moeten we ook bij de naschoolse lessen de groepen gescheiden houden in
verband met Corona.
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Carnaval
Vandaag was het ook nog een beetje Carnaval op school. Een beetje
ingetogen in verband met Corona, hebben we in de groepen ’s middags toch
nog carnaval gevierd. Wel grappig om te zien dat veel leerlingen dikke
verkleedkleren aanhadden. Er was goed rekening gehouden met het koude
weer. In de groepen liepen heel wat konijnen, beren, rockers, fabeldieren,
prinsessen, enzovoort rond. Natuurlijk waren de leerkrachten ook verkleed.

Fijne vakantie
Volgende week is het vakantie. We hopen dat er nog een paar dagen ijspret kan zijn op de
schaatsbaan bij de Byland. Geniet allemaal van de komende week zonder huiswerk en school. Na de
vakantie gaan we er weer volop tegenaan. Een hernieuwde start. We zien iedereen weer terug op
maandag 22 februari.

Agenda, vrije dagen en vakanties
13 februari – 21 februari
Maandag 22 februari
Week 8, 9, 10
Vrijdag 5 maart
Vrijdag 19 maart
Weekend 20 en 21 maart
Dinsdag 30 maart
Donderdag 8 en dinsdag
13 april

Voorjaarsvakantie
Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie
Cito-toetsen
Volgende nieuwsbrief
Groepen 1 en 2 vrij
nieuwsbrief
Start inschrijven oudergesprekken
Rapporten mee
Oudergesprekken
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Jarig
Guus groep 8
Nienke groep 5
Sky groep 1/2a
Donny groep 6
Florien groep 4a
Michalena groep 1/2a
Charlie groep 8
Tessa groep 7
Beau groep 7
Lotte groep 5
Van harte
gefeliciteerd en een
hele fijne dag!

Nieuwe leerlingen

Kyra

Wij wensen jou en jouw ouders een fijne tijd op onze school.
Van harte welkom!
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