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Agenda
Op onze basisschoolapp kunt u ook altijd de kalenderitems terugvinden, bekijk de kalender
regelmatig. Deze is namelijk up to date.
• Vrijdag 29 januari 12.15-12.45 uur ophaalmoment
• Carnavalsviering vrijdag 12 februari, indien we aanwezig zijn op school zal deze op gepaste
wijze gevierd worden
•
Adviesgesprekken groep 8 vinden plaats op 8, 9 en 10 februari

Woordje vanuit directie
Het blijven bijzondere tijden waarin we ons bevinden.
Voor kinderen die na de kerstvakantie zijn gestart is het helemaal een bijzondere tijd. Zij hadden zich
wellicht al lang verheugd om naar de basisschool te gaan. Zij zien nu hun klasgenoten en juf alleen via
een beeldscherm of bij het ophaalmoment.
We zijn heel trots op al onze leerlingen, ouders en leerkrachten die iedere dag opnieuw
thuisonderwijs vorm geven! Tot we weer naar school mogen maken we er samen het beste van.
We verwachten dat we op 2 februari hier weer meer informatie over zullen krijgen.
Terugblik op de Aanmeldochtend
Afgelopen woensdag was onze officiële aanmeldochtend, totaal anders dan voorheen.
Toch heel fijn om te merken dat veel ouders de weg naar school wisten te vinden.
Sommige ouders vroegen een aanmeldpakketje aan via een broertje of zusje maar ook digitaal
kregen we aanmeldingen.
Met een aantal ouders hebben we digitaal in Teams een gesprek gevoerd.
Natuurlijk kunt u uw kind blijven aanmelden en voor ouders die hun kind al aangemeld hebben blijft
de deur (zodra het weer mag) open staan voor een rondleiding.
Vanuit de aanmeldingen kunnen we voorzichtig gaan kijken hoeveel groepen we kunnen
samenstellen op basis van het totale aantal leerlingen op onze school.
Inmiddels zijn alle leerkrachten al gepolst waar hun voorkeuren liggen en met alle gegevens gaan we
samen puzzelen wat mogelijk is qua groepsverdeling.
Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag.
Rond mei verwachten we de formatie aan de MR voor te kunnen leggen. Daarna communiceren we
dit met u.
Adviesgesprekken groep 8
De advies gesprekken gaan dit jaar digitaal plaatsvinden.
De kinderen zijn goed in beeld waardoor we in staat zijn een weloverwogen advies te geven.
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Ouders hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen, ze kunnen inschrijven voor 8, 9 of 10 februari.
De gesprekken zijn met ouders, kind, juf Anouk en juf Lonneke.
Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 5 februari 12.00 uur.
Ouders die vooraf nog vragen hebben melden zich via jacqueline.kersten@prodas.nl
De betreffende ouders ontvangen een uitnodiging in Teams van Jacqueline en vragen worden
beantwoord op woensdag 3 februari van 16.00-17.00 door juf Anouk en juf Lonneke.
De meeste informatie blijft u ontvangen via onze basisschoolapp, blijf deze goed in de gaten houden.
Ten slotte… mocht u tussentijds ergens tegen aan lopen dan blijf contact met ons zoeken, via de
leerkracht van uw kind, Inge, Lonneke of Jacqueline.
Het blijft belangrijk zeker nu we al een tijd in Lock down zitten de lijntjes kort te houden.
Tot op heden gebeurt dit ook en dat wordt door ons allen zeer gewaardeerd!

Leerlingenraad
Gezien de Lock down en we dus niet op school met alle kinderen uit de leerlingenraad kunnen
vergaderen, hebben we samen via Teams vergaderd.
Heel fijn om elkaar te zien en te spreken.
We hebben het samen gehad over wat kunnen doen met carnaval als we op school zouden zijn, of
wat we kunnen doen als we niet naar school mogen.
Verder hebben we nog met elkaar besproken wat mogelijk is met onze ideeënbus.
Kunnen we deze toch al inzetten en zo ja hoe gaan we dat dan doen?
Carnaval
Ideeën vanuit de leerlingenraaad:
Als we weer naar school gaan, doen we in iedere klas zelf een spelletjesochtend.
We gaan verkleed naar school.
We houden een vossenjacht en de kinderen uit de BB lopen met kleine groepjes uit de OB.
We gaan buiten dansen, hossen, springen en de juffen op het podium.
Als we niet naar school gaan volgen we alle lessen online terwijl we verkleed zijn.
In de planning worden er ook online spelletjes toegevoegd door de juffen.
Als we onze spullen komen ophalen zit er voor iedereen iets lekkers bij bijvoorbeeld een zakje chips.
Ideeënbus
Al een tijdje staat de ideeënbus klaar op school om in gebruik te worden genomen, door de Lock
down is dat nog niet gebeurd.
Samen hebben we besproken hoe we de ideeënbus nu toch al kunnen inzetten.
De leerlingenraad kwam met het volgende idee:
Ideeën worden verzameld door kinderen uit de leerlingenraad. Iemand van de leerlingenraad
verzamelt de ideeën en we gaan die dan in de leerlingenraad bespreken.
Ideeën mogen ingeleverd worden bij Maud van loon, Maud Adriaans, Demi van der Maden en Len
van Lieshout.
De ideeën voor carnaval en de ideeënbus zijn gedeeld met alle leerkrachten door juf Jacqueline.
De leerkrachten en de werkgroep carnaval bespreken samen hoe carnaval er dit jaar gaat uitzien.
Natuurlijk wordt daarna iedereen op de hoogte gesteld via de basisschool app.
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Ter info:
•

•

De gemeentelijke voorleeswedstrijd in de oorspronkelijke vorm kan helaas dit jaar niet
doorgaan.
Vanuit de bibliotheek wordt gezocht naar een alternatief.
Zodra hier meer over bekend is wordt dat met u gedeeld.
De geplande culturele activiteit van 8, 9 en 10 februari voor de groepen 1, 2 en 3, is voorlopig
uitgesteld. We hopen dit jaar deze activiteit nog ergens te kunnen plannen.

Met vriendelijke groet.
Team ’t Rendal

