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Algemeen
Verkoudheid? Thuis blijven!
De besmetting cijfers blijven zorgelijk. We blijven ons aan de richtlijnen houden om Corona zo veel
mogelijk buiten de deur te houden.
Een vraag die we deze week van enkele ouders kregen: mijn kind is verkouden, maar is negatief
getest. Mag hij/zij naar school?

Antwoord: Bij verkouden kinderen nemen we geen risico. De besmettingen lopen op. Dus thuis
sowieso blijven totdat er 24 uur geen klachten zijn.

Corona proof activiteiten
Pasen komt eraan en straks de Koningsspelen. Alle reden om na te denken over leuke activiteiten.
We merken ook, dat sommige klassenouders en ook de AC staan te popelen om leuke dingen te
doen.
Natuurlijk zijn we blij met dat enthousiasme. We kijken niet alleen maar wat er niet kan, maar
zeker ook wat er wel kan binnen de mogelijkheden.
AC, in ieder geval bedankt voor jullie initiatief met de Paaseitjes!
De Koningsspelen zullen in aangepaste vorm doorgaan. Daarover later meer. Het enige wat daarin
zeker niet doorgaat is het ontbijt, maar we gaan er zeker een leuke dag van maken.

Vakantierooster 2021-2022
Hieronder vindt u alvast het vakantierooster voor het volgende schooljaar.
Naast dit vakantierooster zullen er ook nog een aantal studiedagen worden ingepland,
deze laten wij u later in het schooljaar weten.
Herfstvakantie
maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2020
Goede Vrijdag
vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag
maandag 18 april 2022
Meivakantie
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Tweede Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022

Schilderklusje

Met een typisch Hollandse lucht erbij is het toch bijna een schilderijtje! Maar...

We zijn - zoals u weet - heel blij met ons vernieuwde doeltje op het plein, maar helaas was er net
te weinig verf beschikbaar om het helemaal klaar te schilderen. We hebben dus extra verf gekocht.
We zoeken één of twee enthousiaste ouders, die - op een eigen gekozen tijdstip buiten schooltijd het doeltje verder af willen schilderen en waar nodig een twee laagje geven.
Dat geeft nét de finishing touch.
Geschatte tijdsinvestering: 1 tot 2 uur. Verf en kwasten zijn aanwezig.
U kunt zich aanmelden via: henkweemaes@archipelscholen.nl.

Alvast hartelijk dank mede namens alle Talent(volle)-voetballers

Evaluatie Coronabeleid in het team (18 maart)
N.a.v. kritische vragen van een ouder is de uitvoer van het Coronabeleid besproken.
Zijn er maatregelen op school en in de klas, die we anders zouden moeten / kunnen doen, omdat
ze negatieve bij-effecten hebben? Is die ervaring er in meerdere groepen?
Conclusie: nee, over het algemeen niet.
Het gele tape op de vloer schept geen afstand, maar helpt wel te herinneren aan de
bewustwording. Over het algemeen wordt er door leerkrachten en kinderen nuchter mee
omgegaan.
Laten we er wel bewust van zijn dat er kinderen/ouders zijn die misschien nare ervaringen hebben
met Corona. Leerkrachten blijven attent op signalen van kinderen.
Tips voor goede communicatie naar ouders zijn altijd welkom.

1 April géén studiedag
Voor alle zekerheid: aanvankelijk was 1 april aangemerkt als studiedag. Deze studiedag hebben we
echter geschrapt uit de jaarplanning. Op die dag gaan de kinderen dus gewoon naar school. En dat
is GEEN GRAP.

GVO en HVO herhaling
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen en ook in onze Jeelo-projecten schenken wij
aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij
leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen
die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.
Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen
ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen. Het vergroten
van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze complexe wereld en ook hun
zelfvertrouwen. De GVO- en HVO-docenten zijn speciaal opgeleide en les bevoegde vakleerkrachten
(Ruben Keijts voor GVO en Miriam Meyrer voor HVO). Zij passen gevarieerde lesmethoden toe,
aangepast aan de leeftijd en de belevingswereld van uw kind.
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze vormingslessen. De lessen vinden wekelijks plaats en
duren 3 kwartier. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist. Meer informatie
over GVO en HVO kunt u vinden op de website van GVO en HVO: www.gvoenhvo.nl
vanaf groep 3 kunt u voor uw kind godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO)
aanvragen. U kunt kiezen uit:
• humanistisch;
• protestants-christelijk;
Uw keuze geldt alleen voor het komende schooljaar. Ieder jaar kunt u opnieuw kiezen of u uw kind
GVO of HVO laat volgen. GVO en HVO zijn vrijwillig te volgen vakken. De ouders van kinderen uit
groep 2 (volgend jaar groep 3) krijgen deze week een brief met een aanmeldingsformulier voor HVO
of GVO. De ouders van de groepen 3 of hoger hoeven alleen een mailtje te sturen naar
talent@archipelscholen.nl als ze volgend jaar willen switchen. Blijft het zoals het nu is? Dan hoeft u
dus niets te doen.

Schoolfruit
Deze week mogen de leerlingen genieten van:
Sinaasappel

Appel

Peer

Nieuws uit de groepen
Groep 1 t/m 8
Mandjes
Het is natuurlijk maar hoe je het bekijkt: jammer van de lentebrunch die niet corona proof
georganiseerd kan worden…
Je kunt ook bedenken wat wel kan: alle kinderen van de school gaan donderdag op zoek naar
eitjes, die natuurlijk in een prachtig zelfgeknutseld mandje komen te liggen.

Groep 5/ 6 heeft al een vliegende start gemaakt. We presenteren u de , wat schrijf ik De,
paasmand van het jaar 2021! Het Talent spat ervan af!

Groep 3
Kiekens oftewel kuikentjes in de lente

Je weet niet alleen dat het lente is door het verzetten van de wijzers van de klok naar zomertijd,
maar je weet het ook als een van de Peenen boys in de klas met eitjes of beter nog met lieve
zachte donzige kuikentjes in een grote doos aan komt.
Geweldige presentaties worden er gehouden, kinderen staan vertederd gebogen over het nieuwe
leven, kleine wijsvingertjes gaan in aai stand.
Als dat eenmaal gebeurt dan weten we weer het is lente!!!

Post
Kids College
Wij ontvingen een uitnodiging voor het Kids College Vrede en Veiligheid op 14 april om 15:00
uur. Zie de aparte bijlage.

Samenvatting notulen MR-vergadering 22-03-2021
De MR heeft in haar vergadering van 22 maart onder meer gesproken over de uitvoer van het
Corona-beleid op school. Dit punt staat op de agenda nav een aantal kritische vragen van (een)
ouder(s)
De MR-leden ervaren de uitvoer van het Corona-beleid vanuit school als goed.

Corona in groep 3
Woensdag 17 maart is het bericht gekomen dat er in groep 3 sprake is van een Corona besmetting.
Hierop heeft groep 3 de donderdag en vrijdag thuisonderwijs gevolgd. Inmiddels is de groep weer
op school, op 2 leerlingen na die langer in quarantaine moeten blijven, omdat ze niet getest zijn.
Corona-beleid:
Hoe ervaart de MR de uitvoer van het Corona-beleid door de school?
De MR-leden ervaren de uitvoer van het Corona-beleid vanuit school als goed. Er is bij één van de
leden enige onduidelijkheid over de regels wanneer een groep naar huis gestuurd wordt; een groep
wordt naar huis gestuurd als één lid van de groep besmet is. Leerling of leerkracht. Dit geldt niet
voor de tweede ring: broertjes of zusjes.
Schoolpleingedrag van ouders m.b.t Corona
Ondanks het feit dat ouders op het plein kinderen mogen ophalen, blijft het merendeel van de
ouders bij het hek staan, waar de corona regels niet goed opgevolgd kunnen worden (1,5m afstand
bewaren).
Communicatie
Er wordt helder gecommuniceerd via diverse kanalen; nieuwsbrief, mail, parro. Indruk is wel dat
niet alle ouders de informatie vanuit school goed lezen.
Subsidieaanvraag Project Proeftuin Muziek (€2500,-)
Deze aanvraag is gehonoreerd. Deze subsidie is bedoeld voor de stimulering muziekinstrumenten ->
o.a. gitaarlessen, idee “schoolbandje”. Zodra het weer kan zal dit opgepakt/uitgezet worden.
In verband met Corona wordt een ander muziekproject: “Meer muziek in de Klas” nog een
jaar verlengd. Beide projecten worden aan elkaar gekoppeld.

