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Taal-Lezen

BELANGRIJKE DATUM
15-03 OV verg
18-02 Nieuwsbrief 13
18-03 Rapprten mee
21-02 Voorjaarsvakantie

De komende twee jaar worden
onze taal- en leesmethodes
vervangen. Er is een
werkgroepje opgesteld die
hiermee aan de slag gaat. Wat
vragen wij als school van een
methode? Past de methode bij
onze visie? Wanneer we een
aantal keuzes hebben kunnen
maken worden er
zichtzendingen aangevraagd en
proeflessen gegeven. Uiteraard
laten we ons door de uitgevers
uitgebreid informeren, maar
halen ook informatie bij scholen
die al met de methodes
werken. Ervaringen uit de
praktijk vertellen veel.

28-02 Week v/d
oudergesprekken

In dit nummer:







Taal-Lezen
Protocol huiswerk
Zwemmen



Bijlage:
- Protocol
huiswerk
- De beslisboom
(versie 31-12022)
- Flyer
“Voorlezen voor
peuters en
kleuters”
- JOGG weetje
februari

Voorstellen
Even op een rijtje
Week van de
gesprekken

Protocol huiswerk
We hebben met het team ons
protocol huiswerk onder de
loep genomen en up to date
gemaakt. Vervolgens is het
protocol met de MR
besproken. Het protocol zit
als bijlage bij deze
nieuwsbrief en is ook te
vinden op onze website.
Twee onderdelen van het
huiswerkprotocol zijn de
boekbesprekingen en de
spreekbeurten. Ook hier
hebben we gekeken naar het
document/format. Deze zijn
aangepast aan de situatie van
nu.

Mocht u nu al formulieren
hebben ontvangen zijn dit nog
de oude versies. Hiermee
kunnen de kinderen prima aan
de slag. Inhoudelijk is er niet
veel veranderd. Vanaf de

voorjaarsvakantie zullen de
nieuwe versies gedeeld
worden met leerlingen en
ouders als er spreekbeurten
of boekbesprekingen
worden gepland.
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Zwemmen
Na overleg in het team en met de MR
hebben we besloten dat we niet meer
gaan zwemmen wanneer het zwembad
open is. Het zwemmen was een
vervanging van één de gymlessen. De
kinderen konden er geen diploma
halen. Je kon het zien als een natte
gymles.
Ten eerste zijn kinderen op dit
moment veel minder zwemvaardig.
Bij het zwembad wordt er maar één
instructeur geregeld. Dus kinderen
zonder diploma kunnen dan al niet
mee.
Daarnaast vinden wij de
verantwoording te groot met zoveel
kinderen die niet heel zwemvaardig
zijn. Ook moeten we zorgen voor
voldoende toezicht.

Voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Almar van Noord en ben
16 jaar oud.
Ik woon in Koekange met mijn ouders
en heb een broer en een zus. Vanaf
17 Februari tot en met 25 juli ga ik
bij uw zoon/dochter stage lopen in
groep 7 en 8. Ik zit op het Drenthe
college in Meppel en volg de
opleiding Onderwijsassistent.
In mijn vrije tijd trap ik graag een
balletje, en in het weekend doe ik
graag iets met mijn vrienden.
Ik hoop hier veel te leren en kijk er
naar uit om te beginnen!
Met vriendelijke groet,
Almar van Noord

Het is steeds lastiger ouders mee te
vragen (als dat al mag vanwege
Corona). Als de groepsleerkracht én
de vakleerkracht meegaan i.v.m. 2
personen toezicht zijn dit zeer
kostbare uren. De leerkrachten
houden alleen toezicht en geven geen
les. Deze tijd is voor de
groepsleerkracht eigenlijk bedoeld om
taken uit te voeren voor de groep.
Ook kost een klein half uurtje
zwemmen bijna 2 uur tijd (incl.
omkleden en reizen). Dit is veel
effectieve leertijd. Deze tijd
gebruiken we liever voor de lessen op
school. Uiteraard blijven we 2x
gymmen per week.
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Even op een rijtje
We merken dat het bij alle ouders nog
niet altijd duidelijk is welke regels er
nu gelden. Door de vele veranderingen
is dit natuurlijk heel logisch. Hieronder
de belangrijkste regels nog even op
een rijtje;
- Bij milde klachten mogen leerlingen
naar school als er een negatieve
(zelf)testuitslag is. Onder milde
klachten wordt verstaan:
neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, af en toe hoesten en
verhoging tot 38 graden. Blijven de
klachten aanhouden of verergeren ze,
dan is het advies testen bij de GGD.
- Als men niet wil testen bij milde
klachten blijven de kinderen thuis
totdat ze 24-uur klachtenvrij zijn.
- Kinderen t/m 12 jaar die huisgenoot
of nauw contact zijn van een positief
besmet persoon hoeven niet meer
altijd in quarantaine. Als deze
kinderen klachtenvrij zijn mogen ze
naar school. Wel het dringende advies
om ‘s ochtends een zelftest af te
nemen. Hebben kinderen wel corona
gerelateerde klachten dan is het
dringende advies deze kinderen thuis
te houden. Uit praktijkervaringen zien
we dat deze leerlingen later vaak toch
positief testen. Ook omdat we met een
leerkrachtentekort te maken hebben
en er nagenoeg geen invallers meer
zijn proberen we onze medewerkers
zoveel mogelijk te beschermen. Als zij
positief testen is de kans erg groot dat
de groep thuis komt te zitten. Online
les is dan alleen mogelijk als de
leerkracht er niet te ziek van is.
(Hierover volgt ook nog een brief
vanuit Wolderwijs)
-Is een zelftest positief, dan is het
advies een afspraak te maken bij de
GGD voor een PCR test. Men gaat
direct in quarantaine of isolatie. In
overleg met de GGD bespreek je
hoelang deze quarantaine of isolatie
duurt.

- Het dringende advies aan leerlingen
uit groep 6 t/m 8 is dat ze 2x per week
een zelftest afnemen. Deze testen
worden door school geleverd.
- Leerlingen uit groep 6 t/m 8 en alle
volwassenen dragen een mondkapje bij
het verplaatsen door de school.
- We werken nog steeds met zoveel
mogelijk gescheiden groepen. De
pauzes zijn in 2 tijdvakken verdeeld en
we werken niet groepsoverstijgend.
Uitstapjes naar bv een museum kunnen
doorgaan als de groep alleen in de bus
zit (niet samen met andere groepen
van bv andere scholen) en als de groep
ter plekke ook niet gemengd wordt
met andere groepen. In de bus worden
mondkapjes gedragen door
volwassenen en leerlingen uit groep 6
t/m 8.
- Externen die komen in het belang
van het kind (logopedie, observaties,
etc) of die van belang zijn voor het
primaire proces mogen de school in.
Wel met een negatieve zelftest op de
dag zelf. ‘Losse’ gastlessen van
externen worden voorlopig nog even
uitgesteld. Uiteraard mogen kinderen
trakteren wanneer ze jarig zijn. Willen
jullie ervoor zorgen dat ze de
traktaties zelf mee naar binnen
kunnen nemen. Ouders mogen (helaas)
nog steeds niet de school in.
- Een groep gaat nu niet meer in
quarantaine bij 3 of meer positief
geteste leerlingen. In sommige
gevallen kan de GGD beslissen de
groep wel in quarantaine te laten
gaan.
- Alle overleggen en bijeenkomsten
zoals scholing voor het team,
vergaderingen en oudergesprekken
vinden online plaats, tenzij het niet
anders kan.
- Volwassenen houden 1,5m afstand
van elkaar.We houden ons uiteraard
nog steeds aan de basisregels.
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Week van de gesprekken
In de week van 28 februari t/m 4 maart
Staan de oudergesprekken gepland.
U krijgt via de mail een uitnodiging van
de leerkrachten.
Daarin staat de dag en tijd vermeld.
De gesprekken zullen online
plaatsvinden.

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”

Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511
E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

We zitten ook op het
web!
www.obsderozebottel.nl
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