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Nieuws
Dinsdag 9 februari gingen de deuren weer open voor alle schoolkinderen. Eén dag later dan
gepland vanwege code rood. Fysiek onderwijs is weer mogelijk, maar wel met de nodige
aanpassingen. Zo kan het zo zijn (in de toekomst) dat er bijvoorbeeld een klas in quarantaine
moet. Als een leerkracht of één van de kinderen besmet blijkt te zijn in een groep, is dát het
protocol. Daar kan dan niemand wat aan doen. Er is dan geen noodopvang mogelijk, want de
kinderen moeten immers in quarantaine en mogen niet naar school. Het is voor u als ouders
in zo’n situatie wel belangrijk oppas achter de hand te hebben. We hopen van harte dat er
geen groepen in quarantaine moeten. En als het wel gebeurt, gaan we elkaar niets verwijten,
maar zetten we er samen de schouders onder en helpen we elkaar zo goed mogelijk. Tussen
de eerste en tweede lockdown is het één en ander gewijzigd qua thuisonderwijs zoals de
komst van Teams, wat een positieve werking had. Ouders zijn positief over het aangeboden
thuisonderwijs.
Er gaan geruchten dat scholen over sneltests beschikken. Dit klopt niet. Wij testen geen
kinderen en al helemaal niet zonder ouders. U kunt voor een testafspraak 0800-1202 bellen
of online met een digiD een afspraak maken voor een test voor uw kind. Hieronder vindt u
een artikel van het RIVM.

Dinsdag 2 februari jl. keek inspecteur van Leuteren met ons mee via de online lessen. Als
school zijn wij gevraagd om mee te werken aan het themaonderzoek ‘Onderwijs op afstand’.
Met dit themaonderzoek wil de onderwijsinspectie een beeld ontwikkelen wat scholen voor
lessen hebben geven tijdens de lockdown. Dat dit niet overal hetzelfde is was ons al
duidelijk. De heer van Leuteren was zeer tevreden en na afloop hebben we een goed
gesprek met hem gehad. We waren het er allemaal over eens dat je vooral het sociale aspect
kwijtraak tijdens de online lessen. Het samen bewegen, zingen, kletsen, samenwerken, het
opbouwen van een relatie met een leerling, want je bent op afstand. Maar er is ook positief
nieuws, want eigenaarschap van de leerlingen is wel degelijk tijdens de lockdown gegroeid.
Al onze leerlingen kregen de ruimte om zich te ontwikkelen en er werd een aanspraak
gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Er komt geen apart verslag van het
themaonderzoek. Alle bevindingen worden samengebundeld in ‘De staat van het onderwijs’.
Tijdens de lockdown hebben wij twee nieuwe leerlingen in groep 4 gekregen. Ry’djon en
Gjalt veel plezier bij ons op school. Hoe de situatie er over een maand uitziet is niet bekend
en kunnen we moeilijk voorspellen, maar het protocol blijft tot nu toe zoals hij nu is en
wordt niet versoepeld.

Gezonde school
Appel uit de oven
Wil jij iets lekkers en gezonds maken met kerst? Duik dan snel de keuken in met dit recept.
1. Was de appel en verwijder het klokhuis met een appelboor.
2. Leg de appel in een ovenschaaltje en vul de holte met een mengsel van een
eetlepelrozijnen en een mespunt kaneel.
3. Verwarm de appel 20 minuten in de oven (200 ºC)
4. Lekker met een lepel magere Griekse
yoghurt.

Cito toetsen
Begin maart starten wij met de afname van de Cito toetsen. Voor ons als school is dat een
mooi meetmoment om de beginsituatie te bepalen. Wat heeft het thuisonderwijs gedaan?
Waar staan de leerlingen? Wij zijn nieuwsgierig, maar realiseren ons dat het ook een ander
beeld kan geven. Cito spelling nemen we in alle groepen af. Cito rekenen vanaf groep 5 en
Cito begrijpend lezen vanaf groep 4, tevens worden de AVI en DMT afgenomen.
In de onderbouw nemen we geen Cito toetsen af. Juf Marjan werkt met tussendoelen en
heeft iedere leerling goed in beeld. Ouders die graag de uitslag willen weten kunnen eind
maart contact met de leerkracht opnemen.

Rapport
Vrijdag 26 maart krijgen alle leerlingen het rapport mee naar huis.

Voorjaarsvakantie
Volgende week start de voorjaarsvakantie. We wensen iedereen een fijne vakantie toe.

Na de voorjaarsvakantie blijft het protocol van onze school wat betreft alle maatregelingen
omtrent het Corona virus nog steeds van kracht. Er zijn tot op heden nog geen
versoepelingen mogelijk.

MR vacature
Familie Bootsma heeft besloten om na de zomervakantie van 2021 de overstap te maken
naar een andere basisschool en daarom ontstaat er een vacature binnen de MR
oudergeleding. Wij zijn dus op zoek naar een nieuw MR ouder lid. Meer informatie ontvangt
u in een aparte bijlage. Heeft u interesse, dan horen wij dat graag: tarissing@degreiden.nl

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op 25 maart 2021

Nieuws uit groep 1-2
Een mooi gezicht om alle winterkleding van de kleuters weer aan de kapstok te zien hangen.
De laarzen fijn bij de kachel voor lekkere warme voeten straks voor als ze buiten in de
sneeuw gaan spelen. Ze maakten een driezitsbank en een sneeuwpop van de sneeuw. Wat
heerlijk dat we weer naar school mochten vorige week. De kinderen genoten er zo van om
elkaar weer te zien en te spreken. Ze verzamelden allemaal spullen waarin je de letter n
hoort. Daarna de letter kleuren en tekeningen maken van de gevonden voorwerpen. Daarna
samen fruit eten en zelf een activiteit kiezen. De klussers repareerden samen mijn bureau.
Wat een feest zo'n dag op school. Voor Valentijnsdag maakten ze een mooie kaart voor het
thuisfront.

Nieuws uit de middenbouw
Wat een rare tijd hebben we toch! Het blijft improviseren: dachten we eerst weer lekker
naar school te kunnen met z’n allen, worden we overvallen door een heuse sneeuwstorm en
waren we zomaar weer een dag vrij! En wie had dat ooit gedacht, maar een week later is het
code rood vanwege de gladheid en hebben we nóg een maandag vrij! Ook daardoor was het
best wel een rommelige start en moesten we allemaal erg wennen. Maar nu is het eerst
vakantie en kunnen we lekker uitrusten. Laten we hopen dat we daarna de draad weer echt
kunnen oppakken en lekker aan de slag kunnen!
En dan hebben we nog wel iets nieuws te vertellen. We hebben twee nieuwe leerlingen in
groep 4 gekregen! Gjalt Delea zit dan wel vanaf januari al bij ons op school, maar sinds twee
weken is het helemaal echt en draait hij mee met de groep! Welkom Gjalt, je hebt al een
beetje aan de kinderen kunnen wennen en we hopen van harte dat je je snel zult thuis
voelen bij ons.
En onverwacht kwam er nóg een nieuwe jongen bij ons in de klas: Ry’Djon Giri Gorie. Ook
voor jou een hartelijk welkom bij ons op school en we hopen natuurlijk dat ook jij het fijn bij
ons gaat vinden en snel zult wennen aan je nieuwe huis en je nieuwe school.
Hartelijke groeten van alle kinderen van de middenbouw, juf Jok en juf Anje.

Dit zijn Gjalt en Ry’Djon.

Nieuws uit de bovenbouw
Kapsalon met D&F:)
Ingrediënten
1500g vastkokende aardappelen
600g gemarineerde kipfiletreepjes
6 tomaten
1,5 knoflookteentje
300g magere yoghurt
3 rode uien
6 little gems
75g geraspte belegen kaas
15g krulpeterselie
6 el olijfolie
Peper en zout
HOW TO MAKE?
Verwarm de oven voor op 220 graden.
Snijd en was de aardappelen en snij ze in patat.
Bak 30-40 min in de oven en draai ze halverwege om.
Snijd de ui in halve ringen, en bak ze in een pan met olijfolie 2-3 min.
Voeg de kipfilet toe en bak nog 5-10 min gaar.
Pers ondertussen de knoflook en snijd de peterselie.
Meng de knoflook, peterselie en de magere yoghurt goed. :)
Voeg peper en zout toe en spice it up!
Snijd de little gems fijn en de tomaten ook.
Stop alles behalve de saus in een ovenschaal.
Serveer de kapsalon met de saus.
Lekker smullen😊!!!!!! Daphne

Peach haar iglo
We waren aan het bouwen het was koud het was eerst klein laagje maar hij werd steeds
Groter en groter en op het laatst stopte er veel mee. Dus toen moesten we met minder
Mensen bouwen en het was gelukkig al bijna klaar. En Peach heeft er ook in
Gelegen en foto is er ook van de mooie iglo gemaakt. En Peach vond de iglo leuk .
Geschreven door Menno Wytse en Rienk einde

Thuiswerken
We hebben van 16-12-2020 tot 9-2-2021 thuisgewerkt.
De kinderen konden via teams met de juffen praten en de lessen volgen.
Ze konden de lessen maken via snappet met inlogcodes.
Er was ook een noodopvang voor kinderen dat beide ouders in de zorg of een cruciaal
beroep.
Ook kregen ze crea opdrachten en andere vakken.
Je was meestal wel eerder klaar dan normaal op school.
Je leerde ook beter zelfstandig werken. Ids en Sjoerdsje

