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KCO nieuws
Geboorte Tije
Meester Robin is afgelopen dinsdag vader
geworden van zijn zoon Tije. Tije maakt het,
met een gewicht van 3340 gram en 51
centimeter, goed. Heerlijk geniet het kersverse
gezin nog van de rust thuis om goed aan elkaar
te wennen.

We doen er op school alles aan om een veilige
leer- en werkomgeving te houden. Toch
kunnen we helaas niet voorkomen dat
leerkrachten ziek worden, zoals afgelopen
week het geval was. We kijken altijd eerst of
we de opvang binnen de school kunnen
regelen. Als dat niet lukt doen we een beroep
op de vervangingspool, maar de pool is
momenteel klein. We doen dagelijks ons
uiterste best om te voorkomen dat we klassen
naar huis moeten sturen. De realiteit is dat er
niet altijd voldoende capaciteit voorhanden is
om alle klassen van een leerkracht te voorzien.
Klassen naar huis sturen willen we echter
zoveel mogelijk voorkomen. We hanteren
daarom strenge maatregelen op onze scholen
om de veiligheid in de school te borgen. Deze
maatregelen zijn ook nodig om onze collega's
veilig te laten werken. Wij realiseren ons dat
de maatregelen impact hebben op u en uw
kinderen. Toch willen wij u en uw kinderen
vragen om deze na te leven: blijf thuis met
klachten en het advies is om regelmatig een
zelftest te doen om tijdige besmetting op te
sporen. Samen zorgen we voor een veilige
leer- en werkomgeving.

Schoolnieuws
Corona update
Op 25 januari zijn de quarantaine maatregelen
op scholen versoepeld. Dit heeft geleid tot een
toename van besmettingen bij leerlingen en
personeel. De scholenteam van de GGD is
gestopt met het registreren van het aantal
leerlingen met een positieve testuitslag.

Zelftesten voor groep 6 t/m 8
Elke vrijdagmiddag, vanaf 14.00 uur kunnen
leerlingen van groep 6 tot en met 8 twee
zelftesten meenemen voor de week erna. Het
advies is om op maandag en woensdag of
donderdag in de ochtend preventief te testen.
De zelftesten zijn bij het kantoor van Jeroen op
te halen.
Nieuws van de MedezeggenschapsRaad (MR)
De eerste MR-vergadering op 24 januari in het
nieuwe jaar startte met enkele mededelingen
waaronder de scenario’s voor de
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klassenindeling van volgend jaar. De MR
adviseert hierover tijdig te communiceren, dit
zal in ieder geval zijn na de eerstvolgende
vergadering op 14 maart.
Frédérique en Gijs hebben de ervaringen
gedeeld met het jaarplan van het lopende
schooljaar; alle genoemde thema’s zijn gestart
of worden dat. Diverse thema’s zoals Be-Fit
worden door de leerkrachten enthousiast
opgepakt. Het thema begrijpend lezen
verdient extra aandacht, dit wordt
ondersteund door de MR.
Naar aanleiding van de vorige vergadering
heeft de directie de aanleiding en het doel van
de ‘kleuteropdracht’ als onderdeel van het
jaarplan aangescherpt. Helder is dat het
document bedoeld is voor leerkrachten om
concreet te maken waaraan zij werken en wat
de gewenste resultaten zijn. De MR adviseert
hierover positief.
Enkele ouders hebben de MR per brief
benaderd met vragen over keuzes die zijn
gemaakt door de school m.b.t. het corona
beleid. De MR heeft stilgestaan bij deze brief
en inmiddels een reactie gedeeld met de
betreffende ouders. Eén van de suggesties was
om op meer structurele basis het gesprek in
de klassen te voeren over (mogelijke)
gevoelens van angst en onzekerheid die de
pandemie en de bijbehorende maatregelen
met zich mee kunnen brengen. De MR sluit
zich aan bij deze suggestie en de directie heeft
toegezegd hieraan gehoor te willen geven. De
werkgroep Sociaal-Emotioneel Leren gaat
uitwerken hoe dit structureel in het
lesprogramma kan worden verwerkt.

De volgende vergadering van de MR is op 14
maart 2022.

Belangrijke data:
- 14-02 Week van de oudergesprekken
- 25-02 Carnaval verkleed naar school
- 25-02 Voorjaarsvakantie 12.30 uur alle
leerlingen vrij.
- 07-03 Studiedag alle leerlingen vrij
- 08-03 Eerste schooldag na
voorjaarsvakantie.
- 14-03 Week van de “lentekriebels”
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