HOI nr. 10 van woensdag 20 januari 2021.
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 3 februari 2021.
Agenda
Datum
Woensdag 27 januari
Maandag 1 februari – vrijdag 12 februari
Vrijdag 12 februari
Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari
Maandag 22 t/m 26 februari
Woensdag 24 februari
Maandag 01-03

Activiteit
Winterverslag
Driehoeksgesprekken
Vrije middag; school tot 11.45 uur
voorjaarsvakantie
Kinderen komen naar school. Extra week
voorjaarsvakantie vervalt! (zie info HOI)
Studiedag (schoolontwikkeling)
Studiedag (Xpect Primair)

2021
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Helaas kregen we afgelopen zondag de bevestiging dat de scholen tot zeker 7 februari
gesloten moeten blijven. Het hele team hoopt de kinderen weer te mogen zien op school op
maandag 8 februari. We blijven de berichtgevingen vanuit het kabinet nauwgezet volgen.
Op dit moment is het team weer hard aan het werk om de onderwijspakketten voor de
komende twee weken klaar te hebben zodat de kinderen verder kunnen met gericht
onderwijs op afstand.
Verder in deze HOI de specifieke informatie.
Deze HOI bevat veel informatie:
• Onderwijspakketten
• Noodopvang
• Cito M en Cito E toetsen
• Winterverslag
• Driehoeksgesprekken groep 1 t/m 7
• Adsviesgesprekken groep 8
• Leerlingvrije week (tweede week voorjaarsvakantie)
• Studiedagen

Het is en blijft een bizarre tijd. Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te
nemen met de thuisgroepleerkrachten van uw kind, of met mij.
Met vriendelijke groet,
Annelie De Meulenaere

Onderwijspakketten
De onderwijspakketten van groep 3 t/m 8 kunnen op vrijdag 22 januari worden opgehaald
bij het raam van de thuisgroep van uw kind van 12.30 tot 14.30 uur. Wilt u dit met één
persoon per gezin doen, bij voorkeur uw kind zelf, om zo de drukte te vermijden en te
spreiden. Bent u zelf niet in de gelegenheid of heeft u zelf klachten? Vraag dan aan een
andere ouder het werk op te halen en bij u thuis af te geven.
Ook graag minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit klinkt onvriendelijk, maar in
het kader van de veiligheid is dit op dit moment noodzakelijk.
Mocht u toch niet in staat om naar school te komen, neem dan per e-mail contact op met de
thuisgroepleerkracht van uw kind.
De pakketten voor de kinderen van groep 3 kunnen opgehaald worden bij het raam van het
kunstplein, net als vorige keer.
Voor de kinderen van groep 1-2 hoeft niets opgehaald te worden. Zij hebben vorige week
een pakket voor 2 weken meegekregen en zullen volgende week een digitale aanvulling
krijgen voor de (hopelijk) laatste week.
Noodopvang
Ook de volgende twee weken verzorgen wij noodopvang voor kinderen. Ik wil u blijven
vragen om kritisch te zijn bij het aanmelden van uw kind(eren). De noodopvang is er voor
kinderen waarvan minimaal 1 ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep en waarvoor
u als ouders op geen enkele wijze opvang kunt regelen. Daarnaast vangen wij ook kinderen
op die zich op dit moment in een kwetsbare positie bevinden.
De kinderen die naar de noodopvang komen, brengen die dag(en) al hun schoolspullen mee.
Als u een schooltablet heeft geleend voor uw kind, neemt uw kind deze ook mee. Voor de
noodopvang hanteren we de normale schooltijden. Het brengen is via de voordeur. Ophalen:
kinderen groep 1-2-3 via groene schoolplein; kinderen groep 4-5 en 6-7-8 via voordeur.
Let op: aanmeldingen voor de VSO en BSO lopen via de eigen kinderopvangorganisatie.
Via onderstaande link, kunt u uw kind(eren) aanmelden voor noodopvang. Vergeet niet de
naam van uw kind(eren) te vermelden bij punt 1!
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe5ML36JmMslMfsTD6qFIipllqUIT61xUNzNUUFJURlhOUTJZTVVTRDZHUERLN0ZBTS4u

Cito M en Cito E toetsen
Deze periode staat de Cito M op de agenda. Dit is natuurlijk niet mogelijk nu de school dicht
is en de school enkel onderwijs op afstand kan verzorgen. De afname van deze toetsen zal

uitgesteld worden. De kinderen zullen minimaal twee weken fysiek onderwijs moeten
hebben gehad voordat we deze toetsen zullen afnemen.
De Cito E toets zal verplaatst worden naar eind juni/begin juli.
Winterverslag
Ook met het winterverslag is het dit jaar net iets anders. Dit jaar wordt het winterverslag
digitaal verstuurd vanwege de coronamaatregelen. Het winterverslag wordt verstuurd op
woensdag 27 januari.
Driehoeksgesprekken groep 1 t/m 7
Eind deze week ontvangt u voor uw kind in leerjaar 1 t/m 7 een uitnodiging voor het
driehoeksgesprek. Deze gesprekken vinden online plaats via teams tussen 1 februari en 12
februari. U krijgt een email met tijdsvakken en data waarin u kunt intekenen voor het
gesprek met de leerkracht van de thuisgroep. De gesprekken
Voor leerjaar 1 is dit een oudergesprek, uw kind hoeft hier niet bij aan te sluiten. Vanaf
leerjaar 2 tot en met leerjaar 7 sluit uw kind ook aan bij dit gesprek.
Mocht u de mail waarmee u zich kunt intekenen vrijdag 22 januari niet hebben ontvangen,
neem dan contact op met de administratie.
romy.hesselberth@xpectprimair.nl
Adviesgesprekken groep 8
De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 vinden plaats tussen 22
februari en 26 februari. Hiervoor krijgt u een email op 12 februari met tijden
en data waarop u zich kunt intekenen voor het gesprek. Uw kind sluit ook aan
bij dit gesprek met de leerkracht van de thuisgroep.

Leerlingvrije week (tweede week voorjaarsvakantie)
De leerlingvrije week die op onze kalender staat als verlengde week van de
voorjaarsvakantie, mag niet doorgaan. Deze week moeten we als school onderwijs verzorgen
aan onze kinderen.
Concreet betekent dit dat de voorjaarsvakantie start op maandag 15 februari en eindigt op
vrijdag 19 februari. We verwachten alle kinderen weer op school op maandag 22 februari.
Studiedagen
Het niet doorgaan van de leerlingvrije week heeft als gevolg dat er een studiedag bijkomt.
De leerlingvrije week is voor het team een week waarin studiemomenten gepland zijn om
samen aan de schoolontwikkeling te werken.
Gisteren heeft de MR ingestemd met het behouden van 1 studiedag, namelijk op woensdag
24 februari.

Op de dinsdagavond van 19 januari 2021 is de MR weer online in vergadering geweest. In
deze vergadering kwam het volgende aan bod:
Natuurlijk de huidige lockdown met alles wat daarmee te maken heeft en waar het invloed
op heeft. Zo zullen de cito toetsen op een later tijdstip afgenomen worden en zal ook de
advisering en de aanmelding bij het voortgezet onderwijs voor groep 8 anders gaan. De
tweede week van de voorjaarsvakantie zal geen vakantie meer zijn maar een lesweek met
uitzondering van de woensdag. Dit zal een studiedag zijn. Corona, en met name de Britse
variant, maakt ook enkele collegae wat onzeker; zeker omdat bij ons op de Helen Parkhurst,
de noodopvang erg groot is. De noodopvang is ook besproken binnen deze MR vergadering.
Verder is het jaarplan van 2020 geëvalueerd en besproken in deze vergadering. Ook de TSO
is weer ter sprake gekomen en zal ook bij de volgende vergadering geagendeerd worden. Er
komt een plan van aanpak voor de TSO.
Inmiddels is de quickscan over het welzijn van de leerkrachten afgenomen en de uitslag is
gedeeld met de MR.
Vanuit de notulen van de GMR hebben we binnen onze MR gesproken over ons
cultuuronderwijs en zullen daar over een tijdje met onze cultuurcoördinator op terug
komen.
Heeft u punten die u graag besproken wilt zien in de MR? Mail het ons:
mr.bs.helen.parkhurst@xpectprimair.nl

Laptop donatie van Valid IT
Dankzij Martijn Embregts, de vader van Sterre en Stijn, en Valid IT
hebben wij een groot aantal laptops en tablets gekregen die de
leerlingen hier op school kunnen gebruiken. Zeker in deze tijd van
thuisonderwijs, veel digitale instructies en inbellen via Teams zijn
wij hier enorm blij mee. Hierdoor kunnen meer kinderen op een
eigen laptop werken en zo ook meer extra online werk maken.
De laptops werden vandaag gebracht door Martijn en Sterre en zijn
in ontvangst genomen door Dirk namens de ICT werkgroep.
Wij willen Martijn en zijn collega’s bij Valid IT hartelijk bedanken!

