Oosterbeek, 12-02-21
Beste ouders/verzorgers,
Wat is het fijn om de kinderen weer in school te
hebben! Een school zonder kinderen is als een
aquarium zonder vissen. Als je nu door school
loopt ‘bruist’ het weer. Overal zie je kinderen
weer volop aan het
werk/spelen/overleggen/concentreren etc. Het
kostte hier en daar even wat moeite om zich
weer in het schoolse te schikken, maar al snel
was het weer als vanouds.
Hoe het gesteld is met de vorderingen van de
leerlingen wordt nauwkeurig bepaald. In ieder
geval geven we allereerst kinderen de tijd om een en ander waar nodig te
herhalen en zodoende eventuele gemiste leermomenten alsnog op te pikken.
We merken wel dat echt veruit de meerderheid zich heel hard ingespannen
heeft tijdens het thuiswerken. Dat is een groot compliment aan de kinderen,
maar ook aan u! Bedankt dat we met elkaar hebben samengewerkt ten
gunste van uw kind(eren).
Op vrijdag 05 maart krijgen alle leerlingen van groep 2 t/m 8 hun rapport. Op maandag 08 en
donderdag 11 maart zijn dan de 10 minutengesprekken (behalve groep 8). U wordt hiervoor
uitgenodigd.
Ook zijn er weer lessen te trekken uit deze afgelopen periode en dankzij feedback van meerdere
ouders constateren we dat veel goed is gegaan, maar op onderdelen valt er zeker nog ‘winst’ te
behalen, voor een volgende keer… die hopelijk niét komt! We zullen uw opmerkingen bespreken.
Deze week die gekenmerkt wordt door sneeuw en winterse omstandigheden heeft naast overlast
ook wel heel veel plezier gebracht (zie de fotootjes van vandaag in deze brief).
Onze aanvangstijden zijn gespreid van 08.20-08.35 uur, maar wel wil ik benadrukken dat om 08.35
uur iedereen binnen dient te zijn. Dat lukt helaas nog niet. Gaat u alstublieft op tijd van huis.
Misschien ligt het ook aan het weer, maar het verblijf van ouders op het plein bij het ophalen van
kinderen is behoorlijk lang. Om mogelijke besmettingen te voorkomen
verzoek ik u allen om kort op het plein te verblijven.
In de school dragen de leerlingen van de groepen 7 en 8 mondkapjes als ze
opstaan van hun plaats en dat gaat prima… na even te moeten wennen
hieraan.
Er is een nieuwe website van onze school:
https://www.depaasbergschool.nl/
Deze website is nog in ontwikkeling dus oogt
nog wat leeg. De komende tijd zal deze verder
gevuld worden.

Dan rest mij nog om u allemaal, mede namens het team, een
heerlijke voorjaarsvakantie te wensen!!
Met vriendelijke groet, Hans Verweij

