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Beste ouders, verzorgers,
Wat moeten we met elkaar een lange adem hebben! De huidige situa e is niet niks en de impact op een
ieder is groot. Wij hebben diep respect voor u, nu u zoveel ballen moet hoog houden! Zoals een ouder
aangaf in de vragenlijst: Wel verzadiging hier…. Maar waar niet?
Helaas is het nu nog te vroeg om aan te geven wanneer de scholen weer open mogen. Samen met u
hopen we natuurlijk zo snel mogelijk maar zijn ons ervan bewust dat de veiligheid eerst gewaarborgd
moet zijn. Een besluit hierover valt op 2 februari.
Hou nog even vol en zorg goed voor elkaar!
Personele zaken.
We zijn heel blij om in deze rare jd ook een posi ef bericht te kunnen delen; juf Pien
is zwanger! Eind juli zullen zij en Lars verblijd worden met de geboorte van hun eerste
kindje. Hierbij feliciteren wij Pien en Lars met dit mooie nieuws en wensen hen een
goede zwangerschap toe!
Rapporten
In plaats van maandag 8 februari, krijgen de kinderen hun rapport op vrijdag 12 februari. We hopen
natuurlijk dat we dan weer gewoon naar school mogen en de rapporten kunnen meegeven aan de
kinderen. Mocht dit niet het geval zijn, zullen wij de rapporten digitaal versturen. In het rapport zal de
leerkracht op beschrijvende wijze aangeven waar uw kind in zijn/haar ontwikkeling staat.
In de week van 15 februari zullen de 10-minuten-gesprekken online plaatsvinden waarvoor u zich
tezijner jd via Parro kunt inschrijven.
Ook hebben wij u een thuiswerkrapport gemaild met de vraag uw kind dit in te laten vullen. Wij zullen
dit “rapport” bij het schoolrapport stoppen zodat uw kind later eens kan terugkijken hoe het deze
bijzondere periode hee ervaren.
Studiedag
Op vrijdag 19 februari staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn die dag vrij. Dit is ongeacht of
we weer naar school mogen of nog thuisonderwijs volgen.
Met het hele team gaan wij die dag terugkijken op de afgelopen periode en nieuwe plannen opstellen
voor de periode na de voorjaarsvakan e.
Adviesgesprekken VO
Op vrijdag 12 februari zullen de leerlingen van groep 8 hun deﬁni eve schooladvies krijgen.
Sportac viteit groep 6, 7 en 8
Volgende week woensdag 3 februari hebben groep 6, 7 en 8 een spor ef uitje. Alle kinderen van die
groepen worden om 09.30 uur verwacht bij het voetbalterrein van SO Soest aan de Bosstraat. De
leerkrachten verzorgen hier een spor ef programma.

Thuisonderwijs
Wij willen u hartelijk bedanken voor het invullen van de korte vragenlijst met betrekking tot het
thuisonderwijs. We zijn heel blij met uw feedback en ook trots op een gemiddeld rapportcijfer van 7,8.
We zullen deze punten bespreken in het team en waar nodig/mogelijk een aanpassing doen.
Hieronder delen wij de uitkomsten met u.

Sterke punten:
- Bereikbaarheid leerkrachten.
- Duidelijk rooster.
- Fijn dat de kinderen elkaar en de juﬀen toch nog blijven zien op deze manier.
- Als ouder inzicht in leerstof van eigen kind.
- Veel betrokkenheid vanuit de leerkracht naar de kinderen.
- Zelfstandig werken wordt versterkt.
- Genoeg en duidelijk aanbod.
Verbeterpunten:
- Meets in kleine groepjes op niveau.
- Crea eve of beweeg ac viteiten aan het huiswerk toe te voegen.
- Nakijken door juf en nabespreken.
- In groepjes huiswerk maken online.
- Het is soms wat eentonig.
- Belrondje met ouders.

