NIEUWSBRIEF

Speciale gebeurtenissen
de komende weken

22-02-2021: Voorjaarsvakantie
t/m 28 februari 2022
01-03-2021: Week van de lente
kriebels
01-03-2021: afname citotoetsen
t/m 12-03-2021

WELKOM
TERUG OP
SCHOOL!
Terugblik-Vooruitblik

Contact/Informatie

Pfffft……Wat een opluchting! We
mogen a.s. maandag onze
schooldeuren weer wagenwijd open
zetten! Héérlijk om alle kinderen weer
te kunnen begroeten, fijn om alle
stemmen weer te horen, fantastisch
dat alle ouders weer ontlast worden
van de lesgevende taken, gaaf om
gewoon weer lekker “normaal” fysiek
les te mogen geven! Hierbij onze
dank en grote waardering voor alle
ouders, die in de afgelopen weken
héél veel balletjes in de lucht
moesten houden. Echt top gedaan!
Dank u wel voor alle inzet! In de
komende twee weken gaan we weer
aan de slag. We zetten in op de
groepsvorming, het weer wennen op
school, het herhalen van de
aangeboden leerstof. Kortom: we
gaan eerst weer een veilige, warme
omgeving bieden en vandaar uit
bouwen we verder….
Na de voorjaarsvakantie gaan we de
uitgestelde citotoetsen afnemen. Niet
om kinderen af te rekenen op wat ze
wel/niet geleerd hebben maar om
iedere leerling weer goed in beeld te
krijgen. Wij spreken NIET over
achterstanden. Het kind is gewoon
waar hij is! Vanuit dit vertrouwen en
rust pakken we de draad weer op.

DOK 19

Namens het DOK 19 team wens ik u
een fijn, sneeuw weekend toe!
Trudy van de Beek

Flevoweg 73
3841 KK Harderwijk
Telefoon: 0341416622
infodok19@stichtingvco.nl
www cbsdok19.nl
Peuterspeelzaal Doerak
Telefoon: 06- 82418286

05-03-2021: Rapport 1
08-03-2021: 10 minuten
gesprekken week
11-03-2021: Studiedag vervalt:
gewoon naar school!
12-03-2021: Studiedag. Alle
leerlingen vrij

BSO Kornuit
Joyce Willemsen
Telefoon: 06-82861212

Fotograaf
De fotograaf zou op
donderdag 18 februari langs
komen… Helaas kan dit niet
doorgaan. We hebben
afgesproken dat alle leerlingen
in de laatste schoolweek van
schooljaar 2020-2021 een leuke
groepsfoto mee naar huis
krijgen!

Studiedagen
Het was de bedoeling dat we
als team op 11 en 12 maart de
Kanjertraining gingen volgen.
Deze wordt verplaatst naar
schooljaar 2021-2022. De
kinderen gaan op donderdag
11 maart naar school en zijn op
vrijdag 12 maart vrij!

ACTIE SCHOENENDOOS

Afspraken DOK 19 vanaf maandag 8 februari a.s.

Quarantaine

Brengen en halen

* Bij een vastgestelde besmetting gaat de hele
klas en de leerkracht(en) 5 dagen in thuis
quarantaine. Als er een groep in quarantaine
komt te zitten, wordt er meteen naar de ouders
gecommuniceerd op welke wijze we het
onderwijs (online) vorm gaan geven
Daarna mag iedereen weer naar school, mits de
testuitslag negatief is. Leerlingen die geen test
hebben gehad, blijven 5 dagen langer in
quarantaine en worden voorzien van een
thuiswerkpakket.

* Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school
* 1 ouder mag eventueel halen en brengen. Graag
buiten het hek blijven en 1,5 meter afstand houden, het
dragen van een mondkapje is een dringend advies
* Leerlingen lopen naar de eigen leerkracht op het
plein in het afgebakende vak. Als alle leerlingen
aanwezig zijn, loopt de groep volgens de eigen route
naar de klas. Groep 8 leerlingen mogen via de
achterzijde meteen naar het eigen lokaal lopen
* Na schooltijd gaat iedereen meteen naar huis. De
leerlingen mogen niet op het schoolplein blijven spelen
* Er is BSO voor de noodopvang. Het plein is na
schooltijd alleen beschikbaar voor kinderen uit de
noodopvang
Afstand en groepjes
* De groepen spelen buiten met de eigen klas op de
aangewezen plaats
* Leerlingen blijven in het eigen klaslokaal en werken
niet samen met kinderen uit andere groepen
* De leerkrachten houden 1,5 meter afstand tot elkaar,
leerlingen hoeven de afstand niet in acht te nemen
* In de klas houden we zoveel mogelijk de vaste
groepjes en maatjes rijen aan
Hygiëne
* Alle hygiëne maatregelen blijven van kracht ( het
ontsmetten en wassen van de handen, het
schoonmaken van het meubilair, het extra reinigen van
de toiletten en klinken, niesen in de ellenboog, gebruik
van papieren handdoekjes)
* De lokalen worden extra geventileerd, we houden de
CO2 meters nauwlettend in de gaten
Mondkapjes
* Leerkrachten mogen (als zij dat willen) een
mondkapje dragen
* leerlingen hoeven geen mondkapje te dragen
Aanwezigheid leerlingen
* Alle leerlingen worden op school verwacht
* Enkelvoudige milde verkoudheidsklachten (dus zonder
behoorlijk hoesten en/of koorts) wordt niet beschouwd
als corona-klacht. Het kind mag dus naar school
* Indien een leerling klachten heeft, melden ouders dit
tijdig aan de leerkracht. Bij vragen en/of adviezen
wordt tevens contact opgenomen met de leerkracht

Gymnastiek
Het DOK 19 team heeft besloten dat we tot de
voorjaarsvakantie geen gebruik van de
gymzalen gaan maken. We geven buiten
aangepaste gymlessen.

Oortjes
Aangezien onze leerlingen de leerstof zowel
schriftelijk als digitaal verwerken, heeft iedere
leerling vanaf groep 3 oortjes nodig. Nog niet
iedereen is hiervan voorzien. Hierbij de vraag of u
deze materialen voor uw kind wilt aanschaffen,
als u dat nog niet hebt gedaan en de oortjes
mee naar school wilt geven.

Evaluatie thuisonderwijs
Komende week zullen we een evaluatieformulier
maken m.b.t. het thuisonderwijs van de
afgelopen periode. We willen graag van onze
leerlingen en ouders horen welke zaken goed
verliepen en welke punten nog verbeterd
kunnen worden.

Rapport en citotoetsen
In de agenda kunt u onze planning van de
komende weken bekijken. Op vrijdag 5 maart
a.s. krijgen de leerlingen rapport 1 mee naar huis.
Dit geeft een beeld van de ontwikkeling vanaf
de zomervakantie t/m de Kerstvakantie.
Aanvullend vullen de kinderen zelf de
rapportage van het gevolgde thuisonderwijs in.
Het tweede rapport wordt net voor de
zomervakantie meegegeven en betreft dan de
tweede periode.

Schoenendoos actie
Er zijn in totaal 1650!! goed gevulde dozen in
Servië aangekomen! Een prachtig resultaat waar
onze leerlingen ook aan hebben bijgedragen!
Op de facebookpagina HOE Harderwijk Hierden
kunt u de foto’s zien.

