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Corona
Wat we al verwacht hadden, is waarheid geworden. De basisscholen blijven in ieder geval nog drie weken (tot 8
februari) dicht. En of we er dan zijn…. De berichten over de besmettingen zijn eerder verontrustender dan dat er wat
lucht komt in de besmettingscijfers. We kunnen er alleen maar aan meewerken om de maatregelen zo goed mogelijk
na te leven. Voor u betekent dit nog drie weken thuisonderwijs naast uw eigen dagelijkse werkzaamheden. Voor ons
betekent dit dat we de organisatie van lesgeven en noodopvang bekijken en meteen ook vooruitkijken naar als we
weer open mogen.
Toetsen
De komende weken zouden de halfjaarlijkse Citotoetsen op het programma staan. Die gaan natuurlijk niet door.
Mochten we tot aan de voorjaarsvakantie dicht moeten blijven, dan worden de toetsen in maart afgenomen. Cito past
dan het aantal maanden dat er les is gegeven op school aan, zodat de resultaten in verhouding weer goed vergeleken
kunnen worden met de eerdere scores van de leerlingen.
Op maandag 1 februari was het de bedoeling om een studiedag met het team te houden, waarin we de resultaten van
de groepen/leerlingen zouden gaan analyseren. Deze studiedag laten we vervallen. Op maandag 1 februari zijn er dan
ook online lessen.
Leerachterstanden
In de media wordt regelmatig aangegeven dat ouders zich zorgen maken over leerachterstanden. Wellicht leeft dit ook
bij u. Toch willen wij u hierin geruststellen. We moeten het wel reëel bekijken: een paar weken onlinelessen
vergeleken met een heel schoolleven! Ieder doet zijn best om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen, u als
ouders en wij als leerkrachten. Samen kunnen we het voor de kinderen zo goed mogelijk gaan invullen. Heeft u vragen,
maakt u zich zorgen of is iets niet duidelijk, schroomt u dan niet om met de leerkracht van uw kind contact op te
nemen.
Houd het vooral ook gezellig thuis. Lees voor: gezellig samen op de bank; doe af en toe een spelletje: Pim Pam Pet ,
galgje: spelletjes die leuk zijn én goed voor de taalontwikkeling; Yahtzee waarin veel geteld wordt. Ook bij het bakken
van een cake komt u heel veel onderwijs tegen. Ze moeten het recept goed lezen (begrijpend lezen), ze zijn constant
aan het wegen, ze maken stukken. Daar zitten zoveel leerelementen in!
En natuurlijk is het buitenspelen nu ook heerlijk. Weliswaar kouder dan tijdens de eerste lockdown, maar als er
sneeuw ligt……..!!! Voor nu willen wij iedereen (ouders/leerlingen/opvang/leerkrachten) bedanken voor hun
fantastische inzet! Houd dit allemaal vol!
Succes en vooral veel gezelligheid en genieten van de ontwikkeling van jullie kinderen!
Welkom nieuwe leerlingen
Het is een rare tijd om nieuwe leerlingen te verwelkomen. Toch willen wij Stan en Lisa heel hartelijk welkom heten bij
ons op school.
Welkom nieuwe collega’s
Voor de kerstvakantie hebben we aangegeven dat we als school recht hebben op extra formatie. Deze extra formatie
komt ten goede aan de groepen 1 en 2. Voor deze formatie zijn twee collega’s aangesteld. Op de maandag is dat Milou
Stieding. Milou is al bekend met onze school. Milou rond deze week namelijk haar LIO stage af in groep 6.
Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend is dat Babs Kuiters. Op dit moment worden Milou en Babs
ingezet bij de noodopvang.
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Na de vakantie hebben we ook Izaak de Vries mogen verwelkomen op Tuindorp. Izaak is voorlopig op donderdag en
vrijdag op school aanwezig. Hij zal voornamelijk administratieve taken op zich nemen.
Wij wensen Milou, Babs en Izaak een hele fijne tijd op Tuindorp.
Oud papier
Vrijdag 29 januari halen we weer Oud papier op, op het moment van dit schrijven kan het gewoon doorgaan. Alleen
bij aanvullende maatregelen zou het mogelijk niet door kunnen gaan. We laten u dit dan zo spoedig mogelijk weten,
misschien kunt u dat dan ook in uw buurt whatsapp zetten zodat zoveel mogelijk mensen het dan te weten komen.
Op 29 januari willen we graag om 18.30 uur bij de Steense verzamelen op 1,5 meter van elkaar, met als doel het
indelen van de routes zodat alle routes bemand zijn en het afstemmen tussen de helpers en de chauffeurs waar op de
route begonnen wordt.
De helpers gaan op eigen gelegenheid naar de route, en gaan niet bij de chauffeurs in de auto. Waar de 1,5 meter niet
gegarandeerd kan worden graag een mondkapje dragen.
Heb je problemen met je bijdrage op 29 januari, heb je medische klachten of kan je niet dan graag zelf vervanging
regelen.
Stellingwerfse voetbalweek
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

Belangrijke data
Januari
18 Flits
29 Oud papier
februari
12 rapport mee – mogelijk uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip
17 Tuintoneel groep 4 – mogelijk uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip
20 – 28 Voorjaarsvakantie
Maart
03 margedag – kinderen vrij
12 oud papier
17 Tuintoneel groep 7
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar directie@tuindorpschool.nl
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