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Geplande evenementen
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van maart.

Studiedagen

U vindt hierin o.a. nieuws over:

woensdag 14 april

-

Personeel
Leerpleinen
Oudermiddag/-avond
Richtlijnen RIVM / GGD

De leerlingen zijn vrij!

Goede vrijdag

Met vriendelijke groet,

Vrijdag 2 april

Team De Stap

2e Paasdag
Maandag 5 april

Personeel

De leerlingen zijn vrij!

Roland
Rolands re-integratietraject loopt volgens plan. Roland breidt
zijn uren langzaam uit en zal binnenkort ook weer enkele
uren op school gaan starten.
Renske (bewo)
Renske ondervindt helaas een flinke terugval in haar reintegratietraject, waardoor zij op dit moment niet ingezet kan
worden.
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Leerpleinen (we hebben ze op De Stap!)

Een leerplein is een ruimte in een school waar leerlingen zelfstandig of in groepjes aan
opdrachten kunnen werken.

Een leerplein biedt ook de mogelijkheid voor leerlingen om de leerstof na de instructie in
alle rust zelfstandig te verwerken. In het klaslokaal zitten relatief veel leerlingen in een
kleine ruimte en wordt er vaak verlengde instructie gegeven. Voor leerlingen met
concentratieproblemen kan dat ongunstig zijn.
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Ouderavonden
We willen binnenkort voor alle groepen een oudermiddag of -avond organiseren waar
we u zullen informeren over de ontwikkeling van de groep. Wat zijn onze bevindingen
n.a.v. 4 maanden onderwijs op school en 5 weken onderwijs op afstand?
Naast welbevinden zullen we bij de OB groepen inzoomen op de ontwikkeling aan de
hand van de doelen van ons leerlingvolgsysteem KIJK! en observaties. Bij de groepen 3
t/m 8 zoomen we naast het welbevinden vooral in op de resultaten van technisch lezen,
begrijpend lezen (vanaf groep 4), rekenen en spelling. Tevens stellen we u op de hoogte
van mogelijke interventies op groepsniveau.
Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen tijdens deze bijeenkomsten, met dien verstande
dat we alleen de ontwikkeling op groepsniveau bespreken. Als u vragen heeft met
betrekking tot de ontwikkeling van uw kind, dan kan dat altijd in een gesprek met de
groepsleerkracht en/of de IB-er.
Directie en IB zullen naast de groepsleerkracht(en) bij deze groepsbijeenkomsten
aanschuiven. Gezien de beschikbare tijd ontkomen we er helaas niet aan dat enkele
groepsbijeenkomsten ’s middags plaats zullen vinden. We proberen in ieder geval 6
bijeenkomsten ’s avonds in te plannen.
Afhankelijk van hoever de afname van de Cito toetsen is gevorderd in een groep,
ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor deze digitale (!) ouderbijeenkomst.
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Richtlijnen RIVM / GGD
Hierbij willen we nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen zich op de
hoogte stelt van de richtlijnen van het RIVM / GGD en deze op verantwoorde wijze
naleeft. Alleen zo kunnen we de school op een veilige manier openhouden en onderwijs
op school continueren.
Het gaat hierbij vooral om de richtlijnen met betrekking tot de periode waarin een gezin
in quarantaine moet bij ziekte van één van de gezinsleden. Maar er gelden bijvoorbeeld
ook diverse quarantaine maatregelen na terugkomst van vakantie in een ander land.

Onderstaande informatie komt uit een brief van de GGD:

Meer informatie of vragen?
Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Hier vindt u ook meer informatie
over quarantaine bij gezinnen met kinderen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemenecoronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen. Ook kunt u telefonisch
terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351.
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