NIEUWSBRIEF
27 JANUARI 2022
Beste ouders / verzorgers,
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer bijna op. Een maand waarin veel gebeurd is. Zo
loopt het aantal positieve testen op, maar zijn we blij met het feit dat de kinderen gewoon weer naar
school mogen! Dit keer sturen we u een korte nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief nemen we jullie mee
in ontwikkelingen die op schoolniveau spelen.

Aanwezigheid directie en procedure nieuwe directeur
Zoals vorige week gecommuniceerd zal Peter Möhlmann vanaf 1 februari twee dagen per week
aanwezig zijn op school. Dit zal op dinsdag en donderdag zijn. Op de maandag en woensdag is hij
tijdelijk op de Paus Joannesschool. Wel is hij per mail gewoon bereikbaar via:
p.mohlmann@keender.nl.
De procedure voor het werven van een nieuwe directeur voor onze school is vorige week
opgestart.

COVID maatregelen
Afgelopen dinsdag heeft een persconferentie plaatsgevonden. Vanuit school, maar ook vanuit de
stichting is hierover een brief verstuurd naar alle ouders.
Op dit moment wordt per situatie bekeken of wij externen in de school toelaten. Daarnaast
werken wij nog niet groepsdoorbrekend. Wel blijven we de verschillende ingangen gebruiken en
kunnen kinderen vanaf 8.15u naar binnen.

Vanuit de onderbouw
Zodra het weer mogelijk is, zullen we in groep 1 en 2 steeds meer groepsdoorbrekend gaan
werken. Dit betekent dat we vaker gaan werken met verschillende hoeken in beide
kleutergroepen. De kinderen starten in hun eigen groep, maar zullen ook in het andere lokaal
gaan werken aan opdrachten. Op deze manier stimuleren we het samenwerken en het van- en
met elkaar leren. Ook zetten we in op spelend- en ontdekkend leren zodat het onderwijs nog
meer aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van kinderen.

Toetsen
Deze- en volgende week worden de Citotoetsen gemaakt door de kinderen van groep 3 t/m 8. De
uitslagen worden besproken in de 10-minutengesprekken.

Praktische zaken
In de week van 7 februari gaat het rapport mee.
In de week van 14 februari worden de 10-minuten gesprekken gepland.
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 17 februari a.s.
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