25 februari 2021
Opschrijverke 17
Jaargang 34

Agenda:
2 maart:
MR-vergadering (online)
10 maart:
Studiedag Edu-Ley
Leerlingen zijn vrij.
17 maart:
Open dag gaat niet door.
Ouders kunnen wel afspraak
maken.

11 maart:
Volgende Opschrijverke

FEBRUARI ROERT ZIJN
STAART!!!
Het was dit jaar niet maart, maar
februari die zijn staart roerde.
De maand trakteerde ons achtereenvolgens op een sneeuw-, een
schaats- en een zomerweekend.
Misschien hadden de weergoden
toch een beetje medelijden met
ons, na een in alle opzichten koude
en sombere periode.
Ook op schoolniveau vierde de
turbulentie van februari hoogtij:
Een week in lockdown, een week
naar school, een week vakantie en
weer een week naar school! Het
moge duidelijk zijn dat er ondanks
het missen van de polonaise de
afgelopen maand toch voldoende
beweging waarneembaar was.
Laten we hopen dat na al deze
schommelingen nu een wat stabielere periode gaat aanbreken.
Lekker de hele maand maart naar
school en als het even kan ook nog
een heerlijk lentezonnetje erbij.
Daar gaan we voor!!!

8 februari voor het eerst weer
(op de slee) naar school!

‘t Kan vriezen,
‘t kan dooien…...

CITO-AFNAME
De komende weken gaan we de
Cito-toetsen (versie midden) voor
de groepen 3 t/m 7 afnemen. Het
doel van deze afname is dit keer
wel anders dan anders. We willen
na de periode die achter ons ligt
namelijk een objectieve meting
doen om te kijken waar we precies
staan, zowel gekeken naar elk individueel kind als naar de school in
totaliteit. De Citoperiode start op
maandag 1 maart en beslaat twee
weken met een uitloop naar week
drie. Tijdens deze periode is het
ouderportaal zoals altijd gesloten.

OP WEG NAAR EEN NIEUWE
REKENMETHODE
Onderwijs verandert snel en de bijbehorende methodes veranderen
mee. Daarom is het goed om na
verloop van tijd eens gericht te kijken of we de gebruikte methodes
willen vervangen door nieuwere
uitgaves. Op rekengebied is het dit
keer zover. Zo’n proces dient uiteraard zorgvuldig te worden doorlopen. Door een werkgroep onder
leiding van de rekenspecialist werden de eerste verkennende onderzoeken gedaan en van daaruit een
eerste selectie gemaakt. Tijdens
studiedagen werd er teambreed al
op verschillende momenten aandacht besteed aan dit thema. We
zijn nu zover dat we komende weken een geselecteerde methode
gaan uitproberen: Getal en Ruimte
Junior. In de groepen 3 t/m 8 wordt
daarom één rekenblok vervangen
door een blok uit deze nieuwe methode. Uiteraard worden de bevindingen van leerlingen en leerkrachten meegenomen in het vervolg van
het proces. We hopen volgend
schooljaar met een nieuwe methode
te kunnen starten.

OPEN DAG VERVALT
De Open Dag, die dit jaar op 17
maart gepland stond, kan ook dit
jaar in zijn gangbare vorm niet
doorgaan. Wel kunnen geïnteresseerde ouders altijd een afspraak
maken om op een ander moment
een kijkje in onze onderwijskeuken
te komen nemen. D.w.z. een gesprek en een rondleiding door de
school op momenten dat dat toelaatbaar is. U bent van harte welkom!
EDU-LEY STUDIEDAG 10
MAART
Op woensdag 10 maart staat er
’Edu-Leybreed’ een studiedag op
het programma. Over de precieze
invulling wordt meer bekend gemaakt, maar vast staat wel dat het
voor de kinderen die dag geen
school is.
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MR-VERGADERING

Op dinsdag 2 maart is er vanaf 19.15
uur een online MR-vergadering. Er
wordt o.a. gesproken over de MRverkiezingen, ontwikkelingen van het
Kind-Centrum, het verkeersbeleid en
de begroting van de MR 2021.

BERICHT VAN
‘t OVERBLIJVERKE
Nu de leerlingen weer naar school
mogen en de meesten van hen overblijven, willen wij u erop attenderen
dat er vanaf maart weer geïncasseerd
gaat worden. Heeft u nog geen overblijfkaart, wilt u deze omzetten, is het
rekeningnummer of de bijbehorende
naam veranderd, dan kunt u contact
opnemen met de administratie van het
overblijven. Dit gaat in verband met
de coronamaatregelen momenteel
alleen via de mail.
Het administratie-uur op vrijdagochtend komt tijdelijk te vervallen.
Voor vragen mag u mailen naar:
oc.schrijverke@edu-ley.nl.
We hopen u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd.

JUBILARISSEN
Mijlpalen worden bij ons op school
niet zomaar vergeten en zeker niet
waar het personeel betreft.
Met verschillende tradities worden
leerkrachten die 12,5 of 25 jaar op
school werkzaam zijn in de watten
gelegd. En gisteren was het weer zover! Van beide categorieën mochten
we een jubilaris op school verwelkomen. Het ging hier om Desiree die
inmiddels alweer 25 jaar op ’t Schrijverke lesgeeft en Marleen die na
12,5 jaar een mijlpaal heeft bereikt.
Natuurlijk werd het door de richtlijnen dit keer een Coronabestendig
feestje met een “lunch to go”, maar
felicitaties en cadeaus kwamen toch
bij de juiste personen in de groep
terecht. De toespraak en het heffen
van het glas halen we ongetwijfeld op
een ander moment nog in. Maar voor
nu: Van harte proficiat dames en
dank voor jullie jarenlange inzet op ‘t
Schrijverke!!!!

Met vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke
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