Nieuwsbrief februari 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),

In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de volgende zaken:
-

Situatie COVID – beslisboom - nieuwe maatregelen;
Studiedag 7 februari a.s.;
Rapport en rapportgesprekken;
Voorjaarsvakantie;
VR-brillen;
Jubileum Juf Monique;
Stoelen en tafels;
Flyer Jeugdgezondheidsdienst (JGZ)

Situatie COVID – beslisboom – nieuwe maatregelen
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, raast het omikron-virus om ons heen. De laatste 2
weken kennen we ook bij de Krabbenkooi veel besmettingen, zowel onder collega's als
onder de kinderen. Het lijkt af en toe wel of er niet aan valt te ontkomen.
Volgens de nieuwe maatregelen mogen jonge kinderen gewoon naar school komen
wanneer zij geen klachten én een negatieve zelftest hebben. Wij vragen u deze 2
voorwaarden nauwlettend in de gaten te houden en op te volgen.
Op dit moment hebben we in elke klas meerdere kinderen die positief besmet zijn. We
monitoren het aantal besmettingen, echter is het onmogelijk om u bij iedere besmetting
hierover te informeren. We vragen daarom aan u of u uw kind goed in de gaten wilt
blijven houden.
In de ochtend is het erg druk aan de telefoon, wij vragen om uw begrip wanneer u in
gesprekstoon krijgt en het misschien later nog eens moet proberen.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief sturen wij u de nieuwste beslisboom toe.

Studiedag 7 februari a.s.
Aanstaande maandag hebben alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 een extra vrije dag,
omdat wij met het volledige team een studiedag hebben.

Rapport en rapportgesprekken
Komende vrijdag, 11 februari a.s., zullen de rapporten met de kinderen van groep 3 t/m
6 meegaan. In het rapport staan de ontwikkelpunten van de kinderen en de positieve
punten. Aangezien er veel kinderen afwezig zijn geweest de afgelopen weken, bestaat de
kans dat uw kind niet alle toetsen heeft kunnen maken en dat nog niet alle benodigde
informatie aanwezig is. De leerkracht zal u tijdens het gesprek, indien nodig, daar meer
over vertellen.
De rapportgesprekken vinden plaats in de week van 14 februari a.s. U kunt zich
inschrijven van 7 tot en met 11 februari en ontvangt daarover een bericht van de
leerkracht via Social Schools.
De rapporten van de kinderen uit groep 7 en 8 zijn gekoppeld aan het (voorlopig)
advies. De rapporten voor de leerlingen uit deze groepen gaan mee op 18 februari a.s.
De rapportgesprekken vinden plaats in de week van de 21e. Ook de ouders van de
groepen 7 en 8 kunnen zich binnenkort inschrijven voor een gesprek en ook u ontvangt
daarover bericht van de leerkracht.
Ondanks het feit dat we u als ouder niet dagelijks binnen in de school mogen laten willen
we met de rapportgesprekken hier een uitzondering voor maken. We hebben gekeken
naar mogelijkheden en denken dat we met een paar aanpassingen de gesprekken fysiek
kunnen laten plaatsvinden. We willen u daarbij vragen een mondkapje op te doen bij het
betreden van de school en om u aan de looproutes te houden.

Voorjaarsvakantie
Op vrijdag 25 februari a.s. start de voorjaarsvakantie. De laatste dag voor de
voorjaarsvakantie staat de optocht en het Krabbekaaibal gepland. De feestcommissie is
bezig met een alternatief plan om toch een leuke vastenavendviering te organiseren. U
krijgt u hierover nog nader bericht.

VR brillen
Afgelopen dinsdag zijn er twee prachtige VR brillen overhandigd die wij binnen de school
zullen gaan gebruiken. Het bedrijf ‘360Outspoken’ is gespecialiseerd in het inzetten van
VR voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Zij hebben een onderwijsaanbod gemaakt in
het Engels voor onze school. Met de VR bril op zijn er ontzettend toffe beelden te zien en
kunnen kinderen spelenderwijs aan de slag met onderwerpen als milieubewustzijn,
internationalisering en wereldburgerschap. In de groepen 5 t/m 8 zal er de komende tijd
een keer gewerkt worden met de VR brillen.

Jubileum Juf Monique
Op 11 februari a.s. is juf Monique 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Wat een prestatie!
Dit laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. We zullen haar volgende week tijdens
haar werkdagen op maandag en dinsdag in het zonnetje zetten.

Flyer Jeugdgezondheidsdienst (JGZ)
Vanuit de Jeugdgezondheidsdienst willen we u wijzen op een informatieve folder, zie
hiervoor de bijlage.

Tot zover de nieuwsbrief van de maand februari. De volgende nieuwsbrief kunt u
tegemoet zien op donderdag 10 maart a.s.

Met vriendelijke groet,
Team De Krabbenkooi

