Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

Achte âlden,

december

In dit Skoallepraatsje:

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van
dit jaar. Wat was het een bewogen jaar.
Waar we in januari vol goede moed en
met frisse zin startten met een
jaaropening, kwam daar in maart abrupt
een einde aan. De periode van lockdown,
thuiswerken, half naar school en nu weer
in een gedeeltelijke lockdown, wie had dat
kunnen voorspellen??

Van de directie
Corona
Huiswerk in quarantainetijd
Kerstviering
Agenda
Toneelproject
Biebflits

Iedereen ervaart het jaar anders. Waar de één vreselijk moeite heeft met de
maatregelen en de (intelligente) lockdown, is de ander heel angstig voor Corona
en weer een ander geniet van de ‘rust’ in het sociale leven. Hoewel onze
ervaringen allemaal anders zijn, we kunnen er niet omheen dat iedereen er mee
te maken heeft.
Vooral toen het een aantal weken geleden opvlamde rond de school. Gelukkig
lijken de oplopende besmettingen nu terug te lopen! Wat fijn dat we met z’n
allen de schouders er onder kunnen zetten. We doen allemaal ons best, maar het
blijft spannend, het virus is zo onzichtbaar en heeft zoveel gevolgen. Niet alleen
qua gezondheid, maar ook wat betreft het in quarantaine moeten en sociaal
geïsoleerd zijn.
Er is best veel blijven liggen het afgelopen jaar, sommige zaken zullen we later
proberen te plannen, soms zijn er dingen op alternatieve wijze gegaan. We doen
vieringen zoveel mogelijk in de eigen klassen, Sinterklaas kwam via een video
toch nog op school, de ledenvergadering is op papier gegaan en er is geen
schoolreisje geweest dit jaar.
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Gelukkig mochten we ook mooie dingen meemaken, kreeg juf Elisabeth een baby
(inmiddels al bijna een jaar oud) en heeft groep 8 nog een mooi afscheid en
alternatief kamp kunnen houden. Ook het afscheid van juf Gerda was een mooi
feest!
Over ruim een week, mogen we allemaal 2 weken uitrusten. En dat hebben we
hard nodig met elkaar. Gelukkig mogen we Kerst vieren, we gedenken de
geboorte van het kindje Jezus, die op aarde kwam om ons allemaal te redden!
Wat een groot wonder en wat mogen we daar dankbaar voor zijn.
Op 1 januari begint 2021, laten we bidden en hopen dat we in de loop van dat
jaar elkaar kunnen ontmoeten! Gewoon, binnen 1,5 meter en zonder
beschermingsmiddelen… wat zou dat fijn zijn!

Wij als team hebben het afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt en (best veel)
overuren gemaakt. Constant moesten we schakelen naar de ‘nieuwste’
maatregelen. Soms moesten we lang wachten voor we de juiste informatie
kregen. Ook moesten we veel overleggen hoe we op school om zouden gaan met
alle maatregelen. Uiteraard, allemaal na lestijd… het verzorgen van het onderwijs
aan de kinderen én een thuiswerkprogramma voor alle kinderen die langdurig
thuis zitten gaat voor! En even samenkomen was er niet bij, alles moest online.
We hebben vanaf maart 1 vergadering op school kunnen doen, namelijk de
startvergadering.
Ook probeerden we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wijzingingen
die voor het onderwijs of voor uw kinderen gelden. En niet alleen voor u, maar
ook voor ons geldt: het bos is zo groot dat wij ook wel eens moeite hadden en
hebben om de bomen te onderscheiden. Want hoe ga je op school met
maatregelen om… u begrijpt vast: Dat is niet in een uurtje bedacht en geregeld.
En soms moesten we er zelf wel even over nadenken. Want dragen we wel of
geen mondkapje? Gebruiken we een spatscherm of niet? Op dit moment dragen
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wij (volwassenen) binnen de school in de ‘gezamelijke’ ruimtes een mondkapje,
zolang we in beweging zijn. Dus niet in de klassen, maar wel in de smalle gangen
of onderweg naar de personeelsruimte. We willen elkaar hiermee beschermen.
We hebben er ook wel even over getwijfeld, want of het nou helpt of niet? En zijn
we wel of niet een publieke ruimte? Uiteindelijk doen we dit niet zozeer voor
onszelf, maar vooral ook voor de ander. We respecteren elkaar hierin... En ook
wij vergeten het wel eens… het is immers zo ‘ongewoon’. De leerkrachten
kunnen niet zomaar vanuit huis werken, zij staan altijd klaar om de leerlingen
onderwijs te blijven geven en dat waarderen we ontzettend!
Dit alles houdt in dat we ook wel een beetje ‘op’ zijn… het onderwijs voor de
kinderen heeft voor ons de hoogste prioriteit, daarna komt al het andere als daar
ruimte voor is.

De afgelopen weken zijn er een paar persconferenties geweest die voor het
basisonderwijs gelukkig geen wijzigingen opleverden. We informeren u steeds via
de nieuwsbrief als er wijzigingen zijn, tenzij er acute veranderingen komen, zoals
in maart. Dan mailen we u zo snel mogelijk. Uiteraard, nadat er overleg is
geweest in het team, met het bestuur en/of MR en na overleg met collegaschoolbesturen. Wij kunnen u vaak niet daags na een persconferentie op de
hoogte stellen. Wij weten de maatregelen niet eerder dan u en de uitwerking van
de maatregelen vraagt tijd. Het vraagt veel van ons allemaal, laten we voor elkaar
blijven bidden en elkaar bemoedigen in deze onzekere en moeilijke tijden.

Zoals al in Skoallepraatsje 519 genoemd: een kind mag naar school, als de
beslisboom dat aangeeft. De meest recente versie staat op onze website bij
‘nieuws’. Wordt u getest? Uw kind mag naar school, maar u kunt uw kind ook
voor de zekerheid thuis houden tot de uitslag negatief is. Die keuze en
verantwoordelijkheid is aan u. En verder, blijft in school het meeste bij het oude,
behalve dan de excursies en gezamelijke vieringen. Tussen leerkrachten en
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leerlingen is geen afstand, leerlingen ondering hoeven ook geen afstand van
elkaar te houden.

De afgelopen weken hebben met regelmaat kinderen thuis moeten zitten door
bijvoorbeeld quarantaine. De leerkrachten proberen bij langdurige situaties om
thuiswerk te regelen. Bij korte periodes zal er niet speciaal huiswerk worden
geregeld. In de bovenbouw zijn er vaak wel materialen online beschikbaar via de
weektaak, omdat hier normaal ook mee gewerkt wordt. Bij de kleuters of groep
3/4 is dit niet standaard. Wanneer u bijvoorbeeld probeert in te loggen op de
weektaak van groep 1&2 zal daar op dit moment niets te vinden zijn.

Zoals u in Parro kunt zien staat er voor volgende week een ‘kleine’ kerstviering op
school gepland. We hebben ervoor gekozen om het moment van de viering te
verplaatsen naar vrijdagochtend
18 december onder schooltijd.
De viering zal plaatsvinden in en
met de eigen groep. In plaats van
viering met daarbij een
broodmaaltijd, is het nu een
viering met een ontbijt. De
kinderen mogen deze ochtend
natuurlijk in hun mooie, en
feestelijke, kleren op school komen.
18 december
18 december
18 december

Kerstontbijt op school
Schoolkrant
Kinderen 12:00 uur vrij!
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Promofilmpje De Skans
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