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Even bijpraten met…zo dat was dan alweer onze eerste week van 2022. Maandag 10
januari mochten wij weer lekker live naar school. Alle kinderen kwamen terug van een
verlengde kerstvakantie en ze zaten vol met verhalen. De één was thuis gebleven en de
ander was op reis geweest. We zijn blij dat we bijna alle kinderen en leerkrachten
weer gezond en wel op school mochten verwelkomen. Onze AC heeft ons maandag getrakteerd op een Nieuwjaarstraktatie, zodat wij samen konden proosten op een gezond
en leerzaam 2022. We hopen dat wij
er samen met de kinderen en u een
mooi schooljaar van mogen maken.

Facultatieve oudergesprekken
Volgende week starten de facultatieve oudergesprekken, waarin u door de leerkracht
wordt bijgepraat over uw kind. Deze gesprekken staan gepland om de zeven weken. U
hoeft zich hiervoor niet elke ronde in te schrijven. Soms is het zo dat u door de leerkracht wordt uitgenodigd en soms heeft u misschien zelf een specifieke vraag. Het doel
is om iedere ouder minimaal drie keer per schooljaar te spreken. Het lastige van de
huidige coronaregels is dat u nu niet altijd even de klas in kunt om de leerkracht spreken. Gelukkig onderhouden wij met elkaar korte lijnen door middel van de Parro app.
In deze app kunt u na schooltijd altijd een korte vraag aan de leerkracht stellen. Ik wens
u fijne gesprekken volgende week.

MR zoekt een nieuw lid
De MR is op dit moment op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. U heeft
hiervoor een brief ontvangen in de Parro app. Mocht u denken dat is misschien wel iets
voor mij, meldt u zich dan aan door middel van een mail. Deze
mail stuurt u naar i.hendriks@aves.nl

Coronamaatregelen
Op school moeten wij nog steeds de coronamaatregelen hanteren. Dit betekent onder andere dat wij de
groepen niet mogen samenvoegen. Alle kinderen blijven zoveel mogelijk in hun eigen bubbel. De groepen komen om deze reden op gespreide tijden naar school. Zolang deze regel vanuit het ministerie
geldt, zullen wij deze blijven hanteren. Voor groep 6-7-8 geldt nog steeds dat zij twee keer per week een
zelftest afnemen. De kinderen hebben voor de kerstvakantie testen mee naar huis gekregen, mochten
deze zelftesten op zijn dan kan uw kind nieuwe zelftesten ophalen bij de eigen leerkracht. Het advies om
in de gangen mondkapjes te dragen geldt ook nog steeds. Wilt u hier weer even alert op zijn, veel kinderen waren deze week hun mondkapje vergeten. Voor alle regels geldt dat wij het samen met u en de
kinderen moeten doen, om er samen voor te zorgen dat we gezond blijven en naar school toe kunnen
gaan.
Mocht u vragen hebben rondom corona en het huidige quarantainebeleid, dan kunt u bellen met de
GGD 0800-2035. Mocht u school specifieke vragen hebben, dan stuurt u een mail naar
m.dejong@aves.nl

De Nationale Voorleesdagen 2022
Van 26 januari t/m 5 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen staan bij ons op school in het
teken van het prentenboek: ‘Vos gaat een stukje rijden’.
Vos gaat een stukje rijden. Door kuilen, over stenen, wobbel-bobbel, nog een hobbel! En door plassen spitter spatter spetter! Vos heeft het zo naar zijn zin, hij merkt helemaal niet dat de muis achterop
springt. En de mol. En de kever… Een vrolijk voorleesverhaal voor kleine coureurs!
Voorlezen is ontzettend belangrijk. Voorlezen bevordert het leesplezier.
Voorlezen breidt de woordenschat uit. Voorlezen draagt bij aan een goede
taalontwikkeling. En voorlezen vormt een goede basis voor het latere lezen.
Wij wensen iedereen veel (voor)leesplezier toe tijdens de Nationale Voorleesdagen! En hopen natuurlijk dat er daarna ook met veel plezier voorgelezen blijft worden, thuis en op school.

Agenda…
17 jan. Facultatieve oudergesprekken
25 jan. MR vergadering
26 jan. Nationale Voorleesdagen t/m 5-02
1 febr. AC vergadering
3 febr. Meester Pascal jarig
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Beste ouder/verzorger,

Helpt u ons om onze kwaliteit hoog te houden?
Voor de vervroegde kerstvakantie waren wij begonnen met het afnemen van een Ouder-enquête.
Nog niet iedereen heeft deze ingevuld. Daarom wordt het onderzoek opnieuw opengezet tot de
voorjaarsvakantie. U ontvangt 19 januari via de mail een uitnodiging (met een link en unieke code).
De mail is afkomstig van team@mijnonderzoekcentrum.nl.
Het kan zijn dat u al heeft deelgenomen en tóch een uitnodiging krijgt!
In de uitnodigingsmail staat uitgelegd hoe dit kan. Het heeft te maken met een softwarecrash, waardoor enkele ingevulde onderzoeken niet goed zijn verwerkt. Geldt dit ook voor u? Zou u dan alstublieft het onderzoek alsnog weer willen invullen? Alvast heel hartelijk dank.
Uw ingevulde onderzoek levert de school iets op!
Allereerst krijgen wij in beeld hoe u de kwaliteit van de school ervaart. Dat helpt ons om het goede te
bewaren en aandacht te geven aan dat wat beter kan. Daarnaast levert het uw kind ook nog iets op!
Het team van MijnOnderzoekcentrum vindt het heel vervelend dat het mis ging. Daarom geven zij
een extraatje. Als minimaal 10 % van onze ouders het onderzoek nu invult, krijgen de kinderen buitenspelmateriaal voor in de pauze. Dus kom in beweging en doe mee. Dan krijgen wij ook weer inspiratie voor het bewegen buiten!
Krijgt u geen uitnodiging (maar verwacht u die wel)?
De eerste tip: controleer of de mail in de spam is terechtgekomen. Een tweede tip is om
‘team@mijnonderzoekcentrum.nl’ als veilige afzender aan te merken. Hoe dit moet hangt af van uw
e-mailprogramma. Lees er hier meer over. (Pas uw e-mailinstellingen aan en mis niets! (unitedconsumers.com)
Als u geen mail ontvangt, zou u dat dan willen melden? U kunt dit doen door mij een bericht te sturen. Ik zorg dan dat u via MijnOnderzoekscentrum een nieuwe uitnodiging krijgt.

Met vriendelijke groet,
Marieka de Jong
Directeur Dr. Schaepmanschool

