Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

22 april 2021

Achte âlden,
In dit Skoallepraatsje:
Van de directie

Op dit moment is het gelukkig redelijk rustig in school,
tenminste wat betreft de ongewone dingen. We hebben nog
geen klassen naar huis of in quarantaine hoeven sturen. We
mogen hier dankbaar voor zijn en hopen dat dit zo mag
blijven.
Over ruim een week mogen we een weekje uitrusten. Geen
school en hopelijk mooi weer. Na de meivakantie hopen we
iedereen weer enthousiast en met nieuwe energie op school
te ontmoeten voor de laatste periode in dit bijzondere
schooljaar.
Direct in de week na de meivakantie valt het
Hemelvaartsweekend. Een nieuw skoallepraatsje komt
daarom pas over een maand uit.

Nationaal Programma Onderwijs
na Corona
Corona-maatregelen
Koningsspelen-kidsrun
Kleuters – wijziging schooltijden
Ouderavond/musical
Groep 8
Vakantierooster 2021-2022
Doekoe
Algemeen
Agenda

Vanuit de overheid is er een programma in het leven geroepen om extra hulp te bieden aan
leerlingen. Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling
van het onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor komt in totaal € 8,5 miljard beschikbaar.
Het programma biedt ondersteuning en richt zich op:
De persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen en studenten.
Het inhalen en goedmaken van vertraging, bijvoorbeeld door het onderwijs toe te spitsen op
de kern van de vakken.
Ondersteuning van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben.
Bijvoorbeeld door extra lessen in kleine groepjes.
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Er is ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs.
Bijvoorbeeld door een cursus te organiseren zodat ze leerlingen en studenten beter kunnen
helpen met het inhalen van vertragingen.
Wij als school moeten hiervoor het één en ander regelen voor de zomervakantie. In het kort
moeten we een schoolscan en analyse maken en een plan maken hoe we de subsidie
hiervoor willen gaan gebruiken.
Naast de gegevens die we allemaal al hebben, vragen we ook uw imput. Op welke manier we
hier invulling aan geven zijn we nog aan het bedenken. U hoort hier binnenkort meer over.

Ondanks de afgekondigde versoepelingen wijzigt er niets voor het basisonderwijs. Op onze
website ziet u de nieuwste documenten m.b.t. tot de maatregelen.

Morgen staat de dag in het teken van de Koningsspelen. Wij
combineren deze dag, zoals u hebt kunnen lezen op Parro, met de
Kidsrun. Deze wordt georganiseerd door ‘Lopen met Hugo’.
De kinderen gaan een route hardlopen, passend bij hun leeftijd en
ontvangen na afloop een mooie herinnering.
Na de pauze vinden de activiteiten in de eigen groep plaats.
Vanwege de geldende regels wordt het Koningsontbijt dit jaar niet aangeboden maar om de
dag toch speciaal te beginnen, organiseren we ons eigen ontbijt. Het is de bedoeling dat de
kinderen zelf hun ontbijt meenemen naar school, net zoals ze dit gewend zijn met de lunch.
Naast het ontbijt nemen ze ook gewoon een pauzehap/drinken mee. Denkt u ook aan de
kleding/accessoire (rood/wit/blauw/oranje) en schoenen waarop goed hardgelopen kan
worden?
Vanwege de geldende regels kunnen we u helaas niet uitnodigen te komen kijken.
Aanmoedigen vanuit eigen tuin (Lioessens) kan natuurlijk altijd!
We hopen er een feestelijke dag van te maken!
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Zoals eerder aangegeven wijzigen de schooltijden voor de kleuters. Na de meivakantie
worden alle kleuters die na de zomer naar groep 2 gaan op school verwacht. Zit uw kind net
op school, dan mag u met de leerkracht overleggen of u uw kind op dinsdagmiddag wel of
niet naar school laat gaan.
De ouderavond stond gepland in mei. Groep 7/8 is al aan het oefenen voor de musical.
Gezien de huidige maatregelen en de geringe versoepeling die eraan zit te komen
verplaatsen we deze avond. We hopen dat de kans zo groter wordt dat we de musical op
kunnen voeren mét publiek. Mocht dat niet zo zijn, dan kijken we dan of we een alternatief
kunnen verzinnen (uiteraard zijn we hier al mee bezig). De nieuwe datum wordt woensdag 7
juli en valt op dezelfde avond als de afscheidsavond van groep 8.

Groep 8 gaat op kamp! Tenminste… onder voorbehoud is het één en ander geregeld. We
hebben goede hoop dat dit door kan gaan. Het kamp zal in juni plaatsvinden, zoals in de
jaarplanning op Parro staat. Te zijner tijd hoort u hier meer over.

Het nieuwe schooljaar is nog niet van start, wij kunnen hier al wel vast de vakanties en
feestdagen vermelden. De overige studiedagen worden aan het begin van het schooljaar
ingepland. Deze worden in het skoallepraatse en via Parro gecommuniceerd.
Schoolvakanties
Eerste schooldag

23 aug ‘21

Herfstvakantie

18 okt '21 t/m 22 okt '21

Kerstvakantie

27 dec '21 t/m 7 jan '22

Voorjaarsvakantie 21 feb '22 t/m 25 feb '22
Meivakantie

28 apr '22 t/m 6 mei '22

Zomervakantie

18 jul '22 t/m 26 aug '22
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Feestdagen
Pasen

15 apr '22 t/m 18 april ‘22

Koningsdag

27 apr’22

Hemelvaartsdag

26 mei '22t/m 27 mei '22

Pinksteren

6 jun '22

Studiedagen
Kanjertraining

15 sep ‘21

De rest volgt na de zomervakantie.

- Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei organiseert @Coopsupermarkten
samen met Unilever en Arla Foods de Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van
actieproducten ontvang je speciale Doekoe–munten, die je kunt doneren aan onze
school. Zo spaar jij mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein,
de gymles of een sportdag om bewegen nog leuker te maken voor onze leerlingen!
Meer weten over #Doekoe? Kijk op: coop.nl/doekoe
• Doe je boodschappen bij Coop! Tot en met 23 mei ontvang je bij verschillende
actieproducten gratis Doekoe–munten. Hiermee spaar jij met ons mee voor leuke sport- en
spelmaterialen voor op het schoolplein, onze gymles of sportdag. Geef jouw #Doekoe aan
onze school in de display in de Coop-winkel. Kijk voor meer info op: coop.nl/doekoe

Op het parkeerterrein bij de school zetten de leerkrachten hun auto’s. De ruimte tussen de
auto’s is niet groot. Soms zien we dat kinderen tussen de auto’s door rennen. Het gevolg
hiervan kan zijn dat er flinke krassen op de auto’s komen. Eén van de leerkrachten heeft al
behoorlijke beschadigingen op de auto. Op school hebben we het hierover met de kinderen,
wellicht kunt u als ouder hier ook een beetje om denken.
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23 april
27 april
3-8 mei
13-14 mei
17-18 mei
21 mei
24 mei

Koningsspelen (aangepast)
Koningsdag – alle kinderen vrij
Meivakantie
Hemelvaartsdag en extra vrije vrijdag
Kamp groep 8
Alle leerlingen ’s middags vrij
Pinkstermaandag – alle kinderen vrij
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