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“Back to school”
De eerste twee weken na de lockdown zitten er op.
Hoewel de sneeuwpret in het weekend van 6 februari geweldig was, leverde het ook een teleurstelling op, omdat de
scholen op maandag 8 februari nog niet open gingen.
Die maandag zijn er door heel veel kinderen (samen met hun ouders) creatieve winteropdrachten uitgevoerd. We
hebben foto’s voorbij zien komen van metershoge sneeuwhutten en prachtige sneeuwengelen. Maar ook hele
portretgalerijen van gezichtsafdrukken en dierensporen in de sneeuw. Zie verderop voor een kleine collage.
Dinsdag was het dan zover, een uurtje later dan gebruikelijk begon de school. Wat een feest om iedereen weer te
zien. Voor de kinderen van groep 8 (en de combi 7/8) veranderde er overigens weinig. Zij waren al vanaf 4 januari elke
dag op school.
Maar …………… ook voor hen was er een heerlijk gevulde “back-to-school-lunch-box”. Dankzij de ouderraad en veel
telefoontjes van juf Debbie was het gelukt om de oorspronkelijk Kerstlunch eerst te verplaatsen naar maandag 8
februari en vervolgens naar dinsdag 9 februari!
De lesvrije week van 15 februari werd een schoolweek, zodat we met elkaar weer in het gewone ritme kunnen komen.
Er zijn wel twee vervangende studiedagen voor in de plaats gekomen, vrijdag 19 en maandag 22 maart.
In onze mail van 1 februari en de informatiebrief van 4 februari heeft u over de gewijzigde toets- en rapportplanning
kunnen lezen.
Daarin ook informatie over alle maatregelen en dringende adviezen m.b.t. de lessen op school. Daarover verder in
deze nieuwsbrief meer.

Team (verlof en vervanging)
Juf Merel Dijkstra gaat medio juni met zwangerschapsverlof. De ouders van groep 6 en 8a zijn hier over ingelicht.
Juf Bertine is, wat eerder dan gepland, met zwangerschapsverlof gegaan. Zij is uit voorzorg in het ziekenhuis
opgenomen.

Verkeersexamen
Elk jaar nemen de leerlingen van groep 7 deel aan het theoretisch verkeersexamen. De leerlingen van groep 8 doen het
praktisch examen.
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Vorig schooljaar heeft groep 7 (nu groep 8) door de Coronacrisis geen theoretisch
examen kunnen doen.
Gelukkig was er dit jaar een mogelijkheid om dat nog te kunnen doen en kon er voor
de combinatiegroep 7/8 (VLW) ook ingetekend worden op het praktisch
verkeersexamen.
Alle leerlingen van groep 7/8 (VLW) zijn geslaagd voor het theoretisch examen.
Afgelopen woensdag was het de beurt van de groepen 8 op de HW. Ook in deze
groepen zijn alle kinderen geslaagd voor hun theoretisch examen.
Proficiat voor deze toppers!
Groep 7 (HW) komt binnenkort aan de beurt voor het theoretisch examen.
De data voor het praktisch (fiets) examen van groep 8a, groep 8b en groep 7/8 zijn
nog niet bekend, maar dat zal rond de weken 15/16 liggen.

Leerlingenraad
Vrijdag 5 februari was een bijzondere dag voor Stella, Marten en Teun. Zij zitten namens de school in de AMOSleerlingenraad. In die rol hadden ze samen met leerlingen van andere AMOS-scholen een (online) gesprek met Arie
Slob (Minister van Onderwijs)

Gesprek met de Minister van Onderwijs.
Een paar kinderen van de AMOS lln raad hadden een online gesprek met Arie Slob (de minister van onderwijs) waaronder
wij.
Als eerste vroeg Arie aan ons wat wij van het thuiswerken vonden. We waren het er over eens dat we liever naar school
wilden, al dat gedoe met die online lessen!
Toen stelden wij een vraag: “Wat vindt u het moeilijkste aan de Corona thuiswerkperiode?”
“Het moeilijkste vond ik de groep 8 eindtoets” zei Arie. ”Dat sommige kinderen een lager advies kregen dan ze eigenlijk nodig
hadden.”
Toen vertelde Arie wat over de vaccinaties bij de leraren. “Ze kunnen helaas niet eerder ingeënt worden, want de
gezondheidsraad heeft besloten dat oude en kwetsbare mensen eerder ingeënt worden, en ook diegene die hen verzorgen.”
Arie heeft het heel druk met vergaderen en alles voorstellen in de tweede kamer. Maar hij doet het met een goed doel: dat
iedereen gezond en wel naar school kan.
Verslag van Stella

Beetje meekijken
Helaas mogen ouders nog steeds de school niet in.
Vanwege de AVG-regels (en omdat we nog steeds niet alle toestemmingsformulieren binnen hebben) is het niet
mogelijk om zomaar foto’s van leuke momenten te delen op de site of in de Nieuwsbrief.
Hieronder een (heel) kleine impressie van de sneeuwopdrachten op maandag 8 februari en de “Back-to-school-lunch”
op dinsdag 9 februari, waarbij we het zekere voor het onzekere hebben genomen en alle kinderen onherkenbaar
hebben gemaakt.
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Covid-beleid
Het gebruik van mondkapjes voor leerlingen van de groep 7 en 8 is een dringend advies vanuit de overheid. Het is
geen verplichting.
Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten dat het op de locatie Von Liebigweg voor die leerlingen een eigen keus is
om wel of geen gebruik te maken van de mondkapjes, gezien daar voldoende afstand tot de leerlingen kan worden
gehouden. Echter blijft het advies, dit wel te doen.
Op de Hogeweg is het advies uit het protocol overgenomen om in gangen op de bovenverdieping gebruik te maken
van de mondkapjes vanwege de beperkte ruimte en grotere aantallen leerlingen. Veel kinderen doen dit ook.
Het team geeft aan positief te staan tegenover het gebruiken van een mondkapje in de centrale ruimtes en gangen. In
de klas tijdens de lessen worden geen mondkapjes gedragen.
Het gebruik van mondkapjes door leerkrachten op het plein van de HW, tijdens het brengen en halen van kinderen is
niet verplicht, noch verboden. Elk teamlid maakt hier zelf een keuze in.
Omdat op deze momenten veel volwassen bij elkaar komen en de 1,5 meter regel vrijwel niet gehandhaafd kan
worden, kiezen sommige leerkrachten er zelf voor om een mondkapje te dragen.

Wist U dat?
•
•
•
•
•

Het AVG-toestemmingsformulier “Gebruik beeldmateriaal” via de website is te downloaden?
Het speelplein op de locatie von Liebigweg een opknapbeurt krijgt?
Opmerkingen, suggesties m.b.t. de Nieuwsbrief altijd welkom zijn?
Dit via de mail kan naar directie.frankendael@amosonderwijs.nl
Ieder teamlid te bereiken is op haar/zijn werkmail? Dit email-adres is opgebouwd volgens het patroon:
voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl of voornaam.tussenvoegselachternaam@amosonderwijs.nl

Agenda / in de planning
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
 Voorjaarsvakantie
Maandag 1 maart
 De school begint weer
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Woensdag 3 maart
 Start toetsperiode M toetsen groepen 2 t/m 7 (leerkrachten informeren u via Parro)
Vrijdag 19 maart
 Studiedag (de kinderen zijn vrij)
Maandag 22 maart
 Studiedag (de kinderen zijn vrij)
Woensdag 24 maart
 Rapportgesprekken (via Teams)
Donderdag 25 maart
 Rapportgesprekken (via Teams)
Vrijdag 26 maart
 Rapportgesprekken (via Teams)
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
Omstreeks 11 maart

Tot slot
Tot slot willen we u deze tekening niet onthouden. Vooral omdat maker Ben uit groep 8a er erg trots op is en hij het
goed vindt dat we hem hier plaatsen.
Dat ijs- en schaatspret soms ook wat minder fijn kan aflopen heeft Ben geweldig knap weergegeven.
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