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Ons onderwijs
We zijn blij dat de school al weer een aantal weken open is.
Gelukkig hebben we tot op heden nog niet te maken gehad met
groepen die in quarantaine moesten. Afgezien van het feit dat
sommige kinderen en leerkrachten af en toe thuis moeten blijven,
kon ons onderwijs grotendeels toch gewoon doorgaan. Zelfs als
kinderen thuis zijn, kunnen ze het onderwijs blijven volgen. Dat is
mooi om te zien.
Als we kijken naar de resultaten van de toetsen die we hebben
afgenomen, mogen we over het algemeen ook best tevreden zijn.
Landelijk wordt er gesproken van leerachterstanden, en die zien
wij natuurlijk ook wel. In de periode dat de scholen gesloten
waren, ging het onderwijs gelukkig wel gewoon door. Dit gebeurde
in de noodopvang, maar ook bij iedereen thuis. Het effect daarvan
zien we ook terug in de resultaten.
U heeft ongetwijfeld vanuit de media meegekregen dat het
ministerie een groot geldbedrag vrijmaakt om de komende twee
jaar in te zetten ter bestrijding van de leerachterstanden. Dit plan
wordt het Nationaal Programma Onderwijs genoemd. Als team
hebben we de toetsresultaten geanalyseerd. Deze analyse
gebruiken we onder andere voor de inventarisatie waar we deze
gelden voor in willen gaan zetten. Daar moet een plan op
geschreven worden.
Groep 8 heeft vorige week de eindtoets (Route8) gemaakt. We zijn
benieuwd naar de uitslag van de eindtoets en wensen groep 8
succes en een mooie afsluiting toe.
Verder zijn we druk bezig met de formatie en inzet voor het
volgende schooljaar. Eén en ander hangt weer samen met het
Nationaal Programma Onderwijs.
U merkt het, er is genoeg werk te doen. We zijn blij dat we dat
werk gewoon live met de kinderen op school kunnen doen.

Koningsspelen
Vandaag zijn de Koningsspelen. Meester Jesse
verzorgt een leuk oud-Hollands programma in de
gymzaal. Vanmiddag kunnen de kinderen meedoen
met de online koningsspelen van Goed Bezig

Koningsdag
Op Koningsdag, dinsdag 27 april, zijn de kinderen ook
vrij. De OWG organiseert een feest op het schoolplein
en op het veld. Inmiddels hebben al heel veel kinderen
zich hiervoor opgegeven. Het wordt een leuk
programma. Helaas kunnen ouders en andere
belangstellenden niet komen kijken. We bedanken de
OWG dat ze er op deze manier toch een feest van
maken.

Geboren
Er zijn twee zusjes geboren. Dylana (gr
3 kreeg een zusje. Ze heet Julia. Ook
Indy (gr 1) kreeg een zusje. Ze heet Ivy.
We feliciteren beide gezinnen van harte
met het kleine wondertje!

Vakantierooster 2021-2022
15 september 2021

Herfstvakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

28 december 2021 t/m 7 januari
2022

Groene schoolplein

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Goede Vrijdag, Pasen

15 t/m 18 april 2022

Meivakantie incl.

25 april t/m 6 mei 2022

Koningsdag en

Zoals jullie al een aantal keer in het schooljournaal
hebben kunnen lezen wordt deze zomer
hoogstwaarschijnlijk het schoolplein aangepakt.
Het is nog wachten op een akkoord vanuit de provincie
voor een subsidie, wanneer zij akkoord geven, kan het
plan definitief doorgaan.
De lijst met helpende handen wordt steeds groter.
Superfijn dat er ouders zijn die ons willen helpen, alvast
hartelijk dank!
Mocht u nu ook handig zijn en ons willen helpen met het
realiseren van een mooi plein voor uw zoon/dochter?
Wilt u dan een mail doen naar
sandraruitenberg@deakker.nu.
Herbert van Werven gaat de werkzaamheden
coördineren en zal t.z.t. contact met u opnemen. We
verwachten dat we in juli kunnen starten en hopen dit op
de zaterdagen en in de avonduren te kunnen doen.
Natuurlijk wordt u op deze dagen goed verzorgd van koek
en zopie!

Schapenmarkt

Bevrijdingsdag
Hemelvaart

26, 27 mei

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

11 juli t/m 21 augustus 2022

De studiedagen moeten nog gepland worden. Die zijn niet in dit
rooster opgenomen.

Schoolreizen
In de week van 14 juni staan de schoolreizen gepland.
Zoals het er nu uitziet zijn de locaties tot in ieder geval
11 mei gesloten. Na de meivakantie bespreken we als
team wat er mogelijk is en wat we willen. Ook denken
we dan na over een eventueel alternatief.

.

Buitenschoolsnieuws

Bron- contactonderzoek GGD
Hieronder ziet u een bericht over de werkwijze van de GGD bij
eventueel bron- en contactonderzoek. Tot op heden hebben we er
nog niet mee te maken gehad, maar zo bent u op de hoogte.
De GGD kan in het kader van bron- en contactonderzoek de school
vragen bepaalde informatie te verstrekken over medewerkers en
leerlingen.
Er hoeft niet expliciet vooraf of bij iedere casus toestemming
gevraagd te worden aan ouders zelf om de bovenstaande gegevens
te verstrekken. Als ouders/verzorgers niet willen dat de school
gegevens deelt met de GGD in het kader van bron- en
contactonderzoek, kunnen zij daar zonder enige sociale of impliciete
druk bezwaar tegen maken bij de school zodat deze gegevens niet
verstrekt worden.

Zelftesten
Er zijn zelftesten te koop bij bijvoorbeeld een apotheek of een
supermarkt. Deze zelftesten zijn bedoeld voor preventief gebruik.
Deze kunnen dus niet gebruikt worden als kinderen klachten
hebben. Als u uw kind wilt laten testen bij klachten, moet dat dus
in een reguliere teststraat gebeuren en kan dit niet via een zelftest.
Voor de duidelijkheid: testen is niet verplicht, dat gebeurt altijd
vrijwillig. Een kind met klachten dat niet getest is mag weer naar
school als het 24 uur klachtenvrij is. Wilt u weten hoe het ook al
weer precies zat, in de bijlage treft u nogmaals de beslisboom aan.

AGENDA
23 april
27 april
3 – 14 mei

Koningsspelen (kinderen om 12.00 uur vrij)
Koningsdag (kinderen vrij; feest OWG)
Meivakantie

Goed Bezig
Hier vindt u het laatste nieuws
van Goed Bezig. Hierin staat o.a.
het aanbod voor de komende
periode.

Goed Bezig Oldebroek begint de
meivakantie sportief!
De buurtsportcoaches
organiseren een viertal vakantie
activiteiten in Wezep en
Oldebroek. Bij alle activiteiten
zijn kinderen uit de groepen 3 tot
en met 8 van harte welkom.
Aanmelden verplicht
Aanmelden is voor alle
activiteiten verplicht en
deelname is gratis! Aanmelden
kan via de website van Goed
Bezig Oldebroek
www.goedbezigoldebroek.nl

Doekoe actie
Van 19 april tot en met 23 mei
organiseert @Coopsupermarkten
samen met Unilever en Arla
Foods de Doekoe Scholenactie. Bij
aankoop van actieproducten
ontvang je speciale Doekoe–
munten, die je kunt doneren aan
onze school. Zo spaar jij mee voor
leuke sport- en spelmaterialen
voor op het schoolplein, de
gymles of een sportdag om
bewegen nog leuker te maken
voor onze leerlingen! Meer weten
over #Doekoe? Kijk op:
coop.nl/doekoe

