Belangrijke
data:
● 8 maart
● 15 maart

start enquête ouders en leerlingen
studiemiddag: leerlingen vrij om 12.00 u.

Welkom
Een woord van welkom voor Kingsley Matondo en Fayalin Verhagen. Wij
wensen Kingsley en Faylin een fijne en leerzame tijd bij ons op school. We
hopen dat zij zich spoedig thuis zullen voelen op de Kohnstammschool.

Digitaal inspectiebezoek
Op 11 februari hadden we een digitaal
inspectiebezoek. Er werd online gekeken naar de
gevolgen van het thuisonderwijs en specifiek naar de advisering voor het
vervolgonderwijs voor de leerlingen uit groep 8. Hierbij ging het vanwege de
herhaalde lockdown voor de leerlingen uit groep 8 over het kansrijk adviseren
vanuit de basisschool. Het was een intensieve middag, die zonder oordeel werd
afgesloten. De inspectie gaf wel aan dat hetgeen we op papier hebben
beschreven in het gesprek terug hoorde. Zij was positief over de samenwerking
en afstemming tussen leerling - leerkracht - ouders, zeker in het adviestraject
richting voortgezet onderwijs. We mogen terugkijken op een stimulerende
middag die bevestigde, dat we de goede dingen doen.

Plezier in de buurt
Pleintjesactiviteiten is breder en noemen we nu “Plezier in de buurt”. We
zouden in januari starten, maar vanwege de lockdown is het een maand
uitgesteld. We kunnen ook niet met de gehele school aan de slag, maar
dienen ook hier te werken met groepseigen bubbels. Vorige week zijn
de groepen 7b/8 met sporten op het plein en 6/7a met creativiteit in
school gestart. Deze week, op 4 maart, zijn de leerlingen van groep 4
en 5 aan de beurt. Groep 5 heeft de buitenactiviteit en groep 4 binnen.
De binnen- en buitenactiviteiten worden vervolgens op 11 maart
gedraaid. Groep 7/8 blijft binnen voor creativiteit en groep 6/7 gaat buiten bewegen. Op 18 maart is
dit van toepassing op groep 4 en 5. We blijven in deze bubbels tot er andere richtlijnen komen. We
hopen dat deze beperking het animo tot deelname niet drukt, maar juist stimuleert. We hopen op grote
deelname en veel enthousiasme.

Oudergesprekken online
Vorige week en deze week zijn er digitale oudergesprekken vanwege beperkingen
digitaal gehouden. Dat biedt voordelen, maar er zitten zeker ook nadelen aan. We
vinden het jammer dat we niet de portfolio’s hebben kunnen bespreken met de leerlingen
erbij, maar zijn wel blij dat we bijna alle ouders hebben kunnen spreken en zien.

OTV
We zijn alle geruime tijd bezig met onderwijstijdverlenging voor leerlingen die
leerachterstand hadden mogelijk als gevolg van het thuisonderwijs begin 2020.
Hiermee zijn we in de lockdown periode van 2021 doorgegaan. Jammer genoeg kan
juf Annelies deze lessen niet voortzetten, vanwege persoonlijke medische problemen.
Gelukkig hebben we het intern kunnen oplossen. We wensen juf Annelies een
voorspoedig herstel en van harte beterschap.

Ouder- en leerling enquête
Op 8 maart kunnen ouders en leerlingen van groep 6, 7 en 8 aangeven hoe zij over de
school denken. Er is een ouder- en leerling enquête. We hopen dat u als ouder/verzorger
van een of meer van onze leerlingen deze vragenlijst wil invullen. We gaan er altijd vanuit
dat uw antwoorden ons een stapje verder op de juiste weg brengen. De leerlingen vullen
deze lijst op school in op een plaats waar ze zelfstandig kunnen aangeven hoe zij over de
school denken.

Portfolio-rapport
Het lijkt wel of we in augustus al wisten dat er een lockdown zou volgen: we
hebben geen datum vermeld voor het eerste portfolio in de schoolkalender.
We willen het eerste portfolio op 24 maart meegeven met de leerlingen. Dat
is later dan we hoopten, maar dit heeft ook te maken met de weken van
thuisonderwijs. Het tweede rapport zal hier na een kortere periode op
volgen. De datum van het tweede portfolio staat wel in de kalender: woensdag 21 juli.

Ouderbijdrage
Na een aantal verzoeken in de nieuwsbrief (nieuwsbrief 4 en 7) heeft tot 1 maart ruim de
helft van de ouders het aangepaste bedrag van € 15,- betaald. Hartelijk dank hiervoor,
want de bijdrage is vrijwillig. De ouders die de bijdrage nog niet hebben betaald, wil ik
vragen dit a.u.b. te doen. Dankzij de ontvangen bijdragen heeft de ouderraad voor alle
leerlingen eind 2020 op zeer korte termijn een geweldige kerstmaaltijd verzorgd. Ook
Sinterklaas hadden we zonder uw ouderbijdrage niet kunnen organiseren. Voor ik u
persoonlijk schrijf, wil ik u nogmaals vragen of u toch de ouderbijdrage wil betalen? Wilt u de 15 euro
overmaken op rekeningnummer:
NL10INGB0663125693 t.n.v. MR Prof. Dr. Kohnstammschool met vermelding van de na(a)m(en) van
uw kind(eren).

IEP
De bekende CITO toetsen halverwege het schooljaar worden dit schooljaar
vervangen door de IEP toets. Deze toets meet de groei. Deze is bij de eerste
afname lastig te meten, daar er geen voorgaande toets is. We kunnen wel zien
of de leerlingen zich ontwikkelen volgens de standaard norm. We zullen u
zeker via het ouderportaal op de hoogte houden van de resultaten.

Schoolfruit
Gedurende weken die we vanwege de lockdown geen schoolfruit hebben
ontvangen wordt na de meivakantie doorgeleverd. Tot de eerste week van juni
hebben we nu schoolfruit!! Vanaf volgende week, 8 maart, zullen we op dinsdag,
woensdag en donderdag schoolfruit aanbieden. Dit heeft te maken met de levering
van het schoolfruit op maandag.

