Aloweetjes
5 maart 2021

Agenda
•

23 maart

Rapport mee (groepen 3 t/m 8)

•

25 maart

Voortgangsgesprekken via Teams

•

30 maart

Voortgangsgesprekken via Teams

•

1 april

Paasviering

•

2 april

Goede Vrijdag (alle groepen vrij)

•

5 april

Tweede Paasdag (alle groepen vrij)

•

6 april

Studiedag (alle groepen vrij)

Verslag ouderpanel
Op dinsdag 16 februari jl. hadden wij weer een ouderpanel, de derde van dit schooljaar. Opnieuw waren vrijwel alle
ouders aanwezig. Deze keer stond de gehele bijeenkomst in het teken van vragen stellen. Dit waren enkele vragen
die besproken zijn:
Hoe gaat het met het team? Hoe hebben zij de lockdown periode ervaren qua werkdruk?
De lockdown periode was pittig voor het team. Het gaf extra werkdruk; op een andere manier voorbereiden van de
lessen, noodpakketten maken, filmpjes maken, noodopvang verzorgen, helft van de groep op afstand, helft van de
groep in de klas, veel met elkaar in overleg over de aanpak etc. De steeds veranderende regels maken het er niet
gemakkelijker op; het blijft steeds schakelen.
Hoe komen gezamenlijke afspraken vanuit KPOA tot stand, zoals halve groepen in 7 en 8 en de code
rood?
De beslissing om de groepen 7 en 8 te halveren komt voort uit een gezamenlijk overleg met de gemeente en andere
Amersfoortse schoolbesturen.
Acties naar aanleiding van ‘code rood’ zijn maatwerk en daarover neemt de school zelf een beslissing, vandaar dat
er verschillen kunnen zijn tussen KPOA scholen.
Hoe kijken we aan tegen wat leerlingen gemist hebben?
We gaan uit van een nieuwe beginsituatie. We vinden het niet wenselijk dat leerlingen steeds zouden moeten horen
dat er sprake is van een achterstand. We bekijken de resultaten en passen het onderwijs daar waar nodig aan.
Leerlingen hebben in deze periode op andere vlakken minstens zoveel geleerd.
Hoe hebben we gekeken hoe leerlingen de lockdown periode hebben ervaren?
Bij terugkomst op school is hier in alle klassen op verschillende manieren aandacht aan besteed. We merken dat
leerlingen weer snel de structuur van de dag oppikken en vooral blij zijn om klasgenoten en de leerkracht te zien.
Wat is er gedaan met de input van het vorige ouderpanel?
De input is via de teaminfo gedeeld met het team. Dit keer delen we het ook via de Aloweetjes. Daarnaast
ondernemen we actie, zoals het bekijken of we de stroom aan informatie kunnen inperken.
Ook het pensioen van juf Annie kwam ter sprake. Haar afscheid willen we graag groter vieren dan dat nu mogelijk
is. Juf Annie werkt nog tot aan de zomervakantie elke vrijdag in groep 3. Zodra het kan en er een datum is
vastgesteld, zullen we dat communiceren.
Ouders vertelden ons dat zij in het team nu meer energie ervaarden dan tijdens de vorige lockdown. Er was meer
afwisseling in het aanbod van onderwijs en er werd actiever contact gezocht met leerlingen.
De tip die we meekregen was meer/gedetailleerder te vertellen waarom we dingen doen. Ouders geven aan dat daar
behoefte aan is en ook tijdens een ouderpanel zien zij hoe uitleg van ons verduidelijking geeft.
Op 17 mei a.s. zal het vierde en laatste ouderpanel van dit jaar zijn. We kijken er nu al naar uit!
Judith en Hélène
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Beslisboom: thuisblijven of naar school?
We merken dat het voor ouders lastig is om te beslissen of hun kind wel of niet naar school toe mag bij klachten. In
de bijlage vindt u de beslisboom die wij hanteren. Hierin staat hoe je kunt bepalen of een kind wel of niet naar school
toe mag. Mocht u twijfelen dan kunt u altijd bellen om even te overleggen.
Als school nemen we geen risico; we willen zo veel mogelijk voorkomen dat groepen in quarantaine moeten.

Is er nu afstandsonderwijs?
Als uw kind in quarantaine gaat, dan zal de leerkracht contact opnemen over mogelijk werk voor thuis.
Als er een groep in quarantaine moet zal er op afstand onderwijs gegeven worden. Hoe dit vorm krijgt is afhankelijk
van de groep en de situatie op dat moment.
Mocht uw kind verkouden zijn, dan zien we dat als "ziek". Bij kortdurend ziekzijn geven we geen werk mee naar
huis.

Rapport mee en voortgangsgesprek
Op dinsdag 23 maart: rapport mee groep 3 t/m 8. De ontwikkeling in het rapport geven we, net als in juni, in
woorden weer i.p.v. in cijfers. We gebruiken hiervoor de toetsgegevens, verwerking oefenstof en onze observaties.
Donderdag 25 maart: voortgangsgesprekken via Teams, deze gesprekken zijn ‘verplicht’ en we verwachten dat
kinderen vanaf groep 5 bij het gesprek aanwezig zijn
Dinsdag 30 maart: vervolg voortgangsgesprekken via Teams.
Inschrijven gesprekken
Ouders met meerdere kinderen in de groepen 5-7 kunnen zich vanaf woensdag 17 maart om 8.00 uur intekenen,
omdat de kinderen vanaf groep 5 bij het gesprek aanwezig zijn. De overige ouders kunnen zich vanaf donderdag
18 maart om 8.00 uur inschrijven. Wij verzoeken u 10 minuten extra tijd in te plannen tussen afspraken in als u
zich inschrijft voor meerdere gesprekken. Dinsdag 23 maart om 14.00 uur sluit de inschrijving. Het gesprek zal max.
10 minuten duren.
U ontvangt een uitnodiging via de leerkracht (Parro).

Evaluatie Parro
In grote lijnen zijn het team en de ouders (volgens reacties vanuit het ouderpanel) zeer tevreden over het gebruik
van Parro. De informatiestroom is soms wel wat veel. De Aloweetjes bijvoorbeeld en andere schoolbrede berichten
worden naar alle leerlingen gestuurd. Gezinnen met meerdere kinderen op school krijgen hierdoor hetzelfde bericht
meerdere malen in hun mailbox. Vanaf vandaag proberen wij dit te voorkomen door de nieuwsbrief en andere
algemene berichten alleen naar de oudste kinderen uit het gezin te sturen.

SPORT
Vanwege de huidige maatregelen heeft de organisatie van schoolsport Amersfoort helaas een aantal toernooien
afgelast.
Enkele schoolsporttoernooien die later in dit schooljaar aan bod komen gaan hopelijk wel door. Lijkt het jou leuk om
aan een van deze toernooien mee te doen? Schrijf je dan op tijd in via Parro!

Sportagenda
Vrijdag 16 april

Rugbytoernooi groep 3 t/m 8
Rugby Club Eemland

Uiterste inschrijfdatum
5 maart 2021

Maandag 24 mei

Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8
Korfbalvereniging MIA

Uiterste inschrijfdatum
5 maart 2021

Woensdag 26 mei

Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8
Korfbalvereniging Soesterkwartier

Uiterste inschrijfdatum
5 maart 2021
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Zaterdag 5 juni

Basketbaltoernooi groep 5 t/m 8
Sporthal Zielhorst

Uiterste inschrijfdatum
23 april 2021

Vrijdag 25 juni

Tennistoernooi groep 3 t/m 8
Tennisvereniging Nieuwland

Uiterste inschrijfdatum
23 april 2021

Als school mogen wij aan 1 korfbaltoernooi meedoen. Op basis van het aantal inschrijvingen zal ik kiezen aan welk
toernooi wij mee doen, die van ckv MIA of aan die van AKV Soesterkwartier.
Sportieve groet,
Rene, vakleerkracht gym
rstreef@sro.nl

OVERIG
Gezocht: nieuw talent voor Beeball team
Ben jij tussen de 5 en 10 jaar en zou je eens een nieuwe sport willen proberen? Dan organiseren wij speciaal voor
jou op zondagmiddag van 12.30 – 13.30 uur een Beeball kennismakingstraining.
Beeball is een stoer, flitsend en leuk spel voor kinderen van 5 tot 10 jaar. Bij Beeball staan teamgeest en spelplezier
voorop en het is de enige sport waarbij ‘slaan’ en ‘stelen’ gewoon is toegestaan.
Heb je zin om het een keer te proberen? Dat kan, zorg dat je op zondagmiddag om 12.20 uur bij het toegangshek
staat van het Sportpark van BSC Quick – Dorresteinsesteeg 2 - Amersfoort.
We halen je op en brengen je om 13.40 uur daar ook weer terug, zodat mama en/of papa je daar weer kan ophalen.
Wil je liever niet alleen komen? Neem dan gezellig een vriendje of vriendinnetje mee.
Als je mee wilt doen dan graag even aanmelden bij ledenadministratie@bscquick.nl.
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WijkNME ‘het Beekdal’
We mogen weer doorgaan met de kinderactiviteiten!
Ook hebben we nog een leuke doe-het-zelf activiteit, namelijk de dierenbingo in het park.
Download hier de bingokaart:
https://www.elisabethgroen.nl/activiteit/dierenbingo/?instance_id=2664
Meer info: https://www.elisabethgroen.nl/leuke-buitenactiviteiten-om-zelf-te-doen/
Susan Katsman
WijkNME ´het Beekdal´
06 19682770
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