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Belangrijke data:
1
Persconferentie 12 januari
2
Thuisonderwijs 18 t/m 22 januari
De directie
• Nieuwe jaar
Inmiddels is het jaar alweer twee weken “oud”. Een bijzondere start met de
schoolsluiting. Het thuisonderwijs en de noodopvang lopen.
We weten inmiddels al dat de basisscholen in de week van 18 januari nog dicht zullen
zijn. Hoe dit hierna gaat is nog onzeker. Wanneer dit duidelijk is zal er een update naar
u komen.
We zien dat de kinderen dit keer het thuisonderwijs snel oppakken, het gaat goed met
de google classrooms. De kinderen zijn er inmiddels handig in.
Voor u een flinke klus, uw werk en de kinderen thuis begeleiden. Ook in de landelijke
media wordt hier aandacht aan besteed.
• Criteria noodopvang
o Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Dan krijgt u het
verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het niet lukt de
kinderen zelf op te vangen, kunt u de kinderen toch naar de noodopvang
brengen. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
o Altijd in overleg met school
o Kwetsbare kinderen, initiatief van school. Wij vragen u, als uw kind in deze
groep zit, uw kind alleen in de ochtenden naar school te laten gaan.
We hanteren deze regels om de noodopvang op school hanteerbaar te houden. Als er
te veel kinderen zijn kunnen leerkrachten geen online les meer geven.
• Cito toetsen
Normalerwijs zouden we deze weken de citotoetsen afgenomen hebben deze weken.
Voor de vakantie was al besloten dat deze toetsen opgeschoven worden. Het is beter
als de kinderen eerst weer even op school zijn voor de afnames.
Voor groep 8 is dit een apart verhaal. De citotoetsen zijn van belang voor het
schooladvies. Kinderen kunnen hierin laten zien in hoeverre ze zijn gegroeid. De
werkgroep Basisonderwijs-Voortgezet onderwijs (BOVO) Haarlemmermeer buigt zich
hierover. We houden de ouders van groep 8 op de hoogte als er meer duidelijk is. Wel
is er al besloten dat er zo kansrijk mogelijk geadviseerd.
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Berichten van de MR

In deze bijzondere tijd blijft ook de MR actief. We worden door de directie goed
aangehaakt bij alles wat speelt. In het bijzonder hebben we advies gegeven over het
noodplan wat u van de directie begin december hebt ontvangen. Verder de reguliere
onderwerpen zoals voortgang schoolplan.
Op deze plek willen we onze waardering uitspreken voor de inzet van alle leerkrachten
om het onderwijs goed door te kunnen laten gaan. Eerst door de extra inzet als
leerkrachten uitvielen, en nu bij het thuisonderwijs.
Indien u onderwerpen heeft waar u onze aandacht voor vraagt, dan horen we dat
graag.
De verslagen zijn terug te vinden op de website.
De MR is te bereiken via mail: MR@de-tovercirkel.nl
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Nieuws uit de groepen
De rubriek nieuws vanuit de groepen vervalt deze keer door de bijzondere omstandigheden.
Er wordt op het moment via Parro en classroom met ouders en kinderen contact gehouden

(Alsnog) Van harte gefeliciteerd!
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