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Komende weken
Maandag 15 februari tot vrijdag 19 februari is vakantie.
Vanaf maandag 22 februari komen alle kinderen weer volledig naar school.
Na de vakantie vinden de digitale ouder-kindgesprekken plaats.
Stappenplan corona
In de bijlage kunt u het stappenplan lezen waarin de maatregelen worden
uitgelegd. Belangrijk om dit goed door te nemen. Als er sprake van een
besmetting zou zijn in een bepaalde groep dat moeten wij direct handelen en
dat kan betekenen dat kinderen ook direct moeten worden opgehaald.
Een eerste zorg die ik kan wegnemen is dat wij op school GEEN kinderen gaan
testen en ook NIET gaan vaccineren.
Dit is en blijft een keuze van de ouders!
Daarnaast blijft het geven van goed onderwijs met aandacht voor het sociaalemotioneel welzijn van het kind binnen de gestelde kaders onze prioriteit!
Filmpje Duizendpoot
Heeft u dit prachtige promotiefilmpje van onze school al gezien?
https://youtu.be/aT20Hx3mCfU

De Jenaplanessenties worden hier mooi in beeld gebracht. Met dank aan een
aantal collega's!
Ontwikkeling van kinderen

De afgelopen tijd is er in de media ontzettend veel gesproken over
“achterstanden”. Vanuit deze benadering is het systeem en de leerstof hierbij
leidend. Wij spreken niet over achterstanden maar over ontwikkelingsdoelen en
ontwikkelkansen.
Wij vinden het heel belangrijk om te kijken naar het totale kind en de
ontwikkeling. En het is onze taak deze ontwikkeling goed in kaart te brengen en
vervolgens zo goed mogelijk hierbij aan te sluiten.
Kinderen worden eigenaar van hun leerproces en krijgen hierin de vrijheid die
ze aankunnen om hun leerdoelen te bepalen.
Binnen onze heterogene groepen is er veel ruimte voor kinderen om verder te
groeien binnen hun eigen mogelijkheden. Ouders als educatief partner dragen
bij aan dit leerproces.

Vakantie
Wij wensen jullie een ontspannen en fijne
vakantie toe en hopen iedereen weer in
goede gezondheid terug te zien op
maandag 22 februari.
Team De Duizendpoot!

