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AGENDA
Datum
9 februari
4 maart

Activiteit
Einde lockdown
MR-vergadering

Thuisonderwijs
Tijdens de laatste persconferentie van premier Rutte werd bekend dat de lockdown wordt
verlengd tot 9 februari. Dat betekent dat ook de Vensterschool gesloten blijft en dat er
online onderwijs aangeboden wordt. Toch bestaat de kans dat het basisonderwijs eerder
weer opgestart kan worden. In de loop van volgende week zal hierover meer informatie
vanuit de overheid komen.
Wij blijven op dezelfde manier werken als de afgelopen weken; de kinderen werken thuis en
komen op de afgesproken tijden online met hun klas en de groepsleerkracht, of met juf
Germa.
Ouders die in een cruciale beroepsgroep werken, kunnen een beroep doen op de
noodopvang op school , als zij geen andere mogelijkheid hebben voor de opvang van hun
kind(eren). Let op: het gaat om noodopvang. Er wordt geen les gegeven aan de kinderen op
school. De kinderen volgens de online lessen, net als thuis. Tussen die onlinemomenten door
gaan ze zelfstandig met hun schoolwerk aan de slag.
Zoals ook in de brief van Comprix stond, die u afgelopen woensdag heeft ontvangen, is het
verzoek om ‘snotterende kinderen’ niet naar de noodopvang te sturen.
Ook voor u als ouder is het een flinke klus om alle ‘ballen in de lucht te houden’. Uw eigen
werk, veelal thuis en ook nog eens juf of meester zijn. Daarbij is het fijn als alles gaat zoals
het zou moeten. Dat was de afgelopen week helaas niet het geval. Reden hiervoor was
MOO, het platform waar onze kinderen op in loggen. Door een storing bij MOO hebben veel
ouders en kinderen afgelopen maandag en dinsdag niet optimaal kunnen werken. Op de
volgende pagina is een brief geplaatst, afkomstig van Heutink ICT. Zij zijn verantwoordelijk
voor het werken van MOO.

Nieuwe leerlingen
In de voorgaande weken hebben we Kensi en Tess mogen
verwelkomen op school. We wensen hen er veel plezier en een
leerzame tijd.

MR- vergadering woensdag 13 januari
Woensdag 13 januari hebben we ook met de MR vergaderd in een
online meeting. Dit ging prima.
We hebben het deze keer natuurlijk over corona gehad en hoe het bij ons op school gaat
met de online-lessen en de opvang van kinderen, die wel naar school komen.
Eigenlijk vinden zowel de ouders van de MR als de teamleden van school, dat het net als de
vorige periode goed gaat. We zien het liever anders, maar zoals het gaat zijn we tevreden.
Ook is er al even vooruit gekeken hoe de school alles weer wil oppakken als we weer
normaal naar school kunnen. Hoe gaat het met de toetsen bijvoorbeeld en met de
oudergesprekken en rapporten.

Verder hebben we deze keer het huishoudelijk regelement, het MR regelement en het
organisatieschema besproken en vastgesteld.
Ook komt altijd ter sprake wat er in de GMR( De gemeenschappelijke MR voor alle scholen)
gaande is. Deze keer was er geen nieuws.
Binnenkort is er weer een vergadering, dan gaan we alweer kijken naar de organisatie voor
het volgende schooljaar.

Werk van groep 4
De kinderen in groep 4 hebben een filmpje gekeken over 1950. Daarna kregen ze de
opdracht om te tekenen over hoe men in die tijd speelde (links) en hoe dat nu is (rechts).
Ze hebben flink hun best gedaan. Een aantal werken is hier te bekijken.

Werk van groep 2
Normaal gesproken zouden we na de kerstvakantie op school met het thema ‘Restaurant’
gestart zijn. Corona gooide echter roet in het eten. Hoewel… dit thema leent zich uitstekend
voor educatieve taken op de activiteitenbingo!
Nu alle restaurants vanwege de Lock down gesloten zijn, wordt er volop gekookt door de
leerlingen van groep 2. Ze zoeken leuke recepten, maken boodschappenlijstje en
menukaarten. De tafel wordt extra mooi gedekt! Kortom… Noordwolde en omgeving heeft
er opeens heel veel gezellige restaurants bij!
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In de 1e week van de zomervakantie zal de eerste editie van de Stellingwerfse Voetbalweek
worden gehouden. Tijdens deze week gaan jongens en meisjes van 6 t/m 15 jaar bezig met
allerlei leuke voetbalactiviteiten, zoals bubbelvoetbal, boardingvoetbal, skill games en
penalty's schieten. Aan het eind van de week komen de Creators naar de voetbalweek. Dit
elftal bestaat uit bekende Youtubers en ex profvoetballers. De inschrijvingen zijn inmiddels
gestart!
Er kan ingeschreven worden via : www.stellingwerfsevoetbalweek.nl

