Oosterbeek, 26-02-21
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij een nieuwe informatiebrief. Ik behandel hierin puntsgewijs een
aantal zaken waar ik u graag over informeer. Als u vragen over bepaalde
onderwerpen heeft, mailt u ze mij dan gerust.
We zijn op school bezig met nauwkeurige bepaling van de mogelijk
opgelopen vertraging bij kinderen. Via verlengde instructie en inzet van
onze Co-teachers wordt extra aandacht aan kinderen gegeven waar
nodig. We nemen komende weken ook de toetsen behorend bij ons
leerlingvolgsysteem van CITO (rekenen, spelling, lezen) af en peilen
daarmee de ontwikkeling die kinderen hebben doorgemaakt gerelateerd aan landelijke normering.
Als de resultaten daarvan verwerkt en geanalyseerd zijn, krijgt u ook inzage in de resultaten en wij
zullen kinderen opnieuw inschalen op het juiste instructieniveau. We merken wel dat de kinderen
weer prima ingevoegd hebben in het ‘schoolse’. Fijn om zo met elkaar weer op weg te zijn!
► Ons programma MijnSchoolInfo waarmee we met u communiceren verdwijnt per 01-04. Helaas
verdwijnt deze toepassing onverwacht snel. Delta scholengroep heeft ervoor gekozen om vanaf 0104 te werken met ‘Social Schools’. Alle ouders krijgen hier binnenkort informatie over zodat u op tijd
een nieuwe inlog aan kunt maken. Mochten daar problemen mee zijn dan horen we dat graag. Social
Schools is veel uitgebreider dan MSI, maar we zullen in ieder geval bij de invoering nog weinig extra
functies gaan gebruiken.
► In de gemeente Renkum is een nieuwe voorziening voor ouders en kinderen
opgericht, namelijk School Maatschappelijk Werk (SMW). Wij zijn blij met deze
laagdrempelige voorziening waarbij afspraken ook op school plaats kunnen
vinden. Vanuit school (Intern Begeleider) kunnen wij ouders ook adviseren om
SMW in te schakelen. Leest u bijgevoegde brief.
► Zoals u weet hanteren we voorlopig het continurooster. We hebben de constructie dat alle
kinderen toch tussen de middag een half uur buiten spelen en het toezicht hierop vindt plaats door,
voor de kinderen bekende, TSO medewerkers van de Lunchtrommel. Zo hebben leerkrachten ook de
mogelijkheid om te pauzeren. De vergoeding voor deze medewerkers wordt uit schoolbudget
betaald.
► In de jaarkalender staat het tafeltennistoernooi gepland op 15 en 16 maart. Dat kan vanwege de
huidige corona maatregelen niet plaatsvinden op die wijze, op die data. We bekijken of we het
toernooi later dit schooljaar alsnog wel kunnen organiseren. Misschien wel buiten.
► De schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7 hebben we alvast gepland op maandag 12 juli. We
hopen heel erg dat het dan mogelijk is om te gaan. Mocht het kamp voor groep 8 eventueel geen
doorgang kunnen vinden (25 t/m 28 mei) en de schoolreisjes wel, dan gaat groep 8 in ieder geval wel
op schoolreis.
► De overheid heeft aangekondigd dat er een ‘Nationaal Programma Onderwijs’ komt, waarmee
scholen PO en VO financiële middelen tot hun beschikking krijgen om in te zetten ten behoeve van
onderwijs waarmee oplossingen gezocht kunnen worden om de effecten van de vertraging die
opgetreden kan zijn wordt gefaciliteerd. Dat klinkt ieder als muziek in de oren. Het bestuur van Delta
scholengroep wacht af welke bedragen toegekend gaan worden en welke voorwaarden aan de inzet
van deze middelen gesteld worden. Op schoolniveau zullen we de komende tijd al wel nadenken hoe

wij denken efficiënt gebruik te kunnen maken van deze, hopelijk snel, beschikbare middelen. De MR
zal hierbij betrokken worden.
► Het Sport en Beweegteam van de gemeente Renkum organiseert kennismakingsactiviteiten met
verschillende sporten voor kinderen (iets anders dan de sportinstuif waarover ik u eerder
informeerde). Via deze link kunt u er meer over lezen. Van harte aanbevolen!
Het programma duurt tot aan de meivakantie en wordt wekelijks geüpdatet.
Op www.sportenbeweegteamrenkum.nl/coronasport-programma staat het volledige en actuele
programma. Inschrijven kan ook via de website. Ga naar de activiteit waar uw kind aan mee wilt
doen en vul het aanmeldformulier in. Bel voor vragen of meer
informatie met buurtsportcoach Hans Kap op (06) 51 63 94 30 of
stuur een mail naar sportenbeweegteam@renkum.nl.
► Op maandag 15 februari is Julia geboren. Zij is de dochter van
juf Nienke (onze vakdocent bewegingsonderwijs voor de groepen
3 t/m 8) en Jurre en kleine zusje van Fleur. Het gaat goed met de
bijna twee weken te vroeg geboren Julia. We wensen Julia,
Nienke, Jurre en Fleur veel geluk met elkaar!!
Meester Sverre, de vervanger van juf Nienke, is inmiddels gestart
met de lessen bewegingsonderwijs op vrijdag, vandaag nog
buitenlessen, vanaf volgende week weer in de gymzaal.
► Het volgende telefoonnummer kunt u noteren om te
gebruiken bij bijzonderheden/calamiteiten buiten schooltijd. Ik
zal deze telefoon niet op alle mogelijke tijden aannemen, maar het kan wel handig zijn indien er een
bijzonderheid of incident te melden is. Het nummer is 06-31117015.

Hans Verweij

