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Corona
We zijn blij dat veel ouders hun best doen om de regels omtrent Corona goed na
te leven. Fijn dat we samen proberen om het zo veilig mogelijk te houden voor u,
de kinderen en onze collega’s. Bij het halen en brengen blijft het belangrijk dat we
ook buiten afstand van elkaar houden.
Om besmetting binnen de school te voorkomen is de regel dat kinderen, ook bij
milde verkoudheidsklachten thuis blijven.
We hebben gemerkt dat niet iedereen weet wanneer een kind wel of niet naar
school mag. Hieronder kunt op de link klikken om nog eens na te lezen wat de
rijksoverheid adviseert. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de meest
recente beslisboom hiervoor. Wanneer u twijfelt kunt u de stappen volgen en zo
bepalen of uw kind naar school mag komen of thuis moet blijven.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kindtesten-op-corona

Agenda:

Plein
Er wordt flink gewerkt aan het nieuwe plein. Per dag kan het verschillen waar we
kunnen spelen en waar we de rijen maken om naar binnen te gaan. De contouren
worden steeds meer zichtbaar. En wanneer straks de beplanting komt krijgt het
plein steeds meer haar nieuwe vorm.

19 maart:
pannenkoekendag

Mocht u vragen en/of
opmerkingen hebben, maak
dan even een afspraak via
parro met Jolanda Groot of
Foka van Zoeren.

Wij staan u graag te woord.
Of stuur een mail:
fakkel@pcboapeldoorn.nl

Riolering
Afgelopen week hadden we problemen met de riolering. Dit is een probleem dat
regelmatig terug komt. Ze gaan dit nu definitief oplossen daarvoor zal helaas wel
een stuk plein open moeten. Jammer dat dit niet iets eerder aangepakt kon
worden. We hopen dat het snel opgelost zal worden zodat de hovenier daarna
weer verder kan met de aanleg van ons plein.

Uitslag ouderenquête
Na de tweede lockdown heeft de MR een vragenlijst uitgezet over het
thuisonderwijs. Hieronder een samenvatting. Als team nemen we uw feedback
mee en zullen bij een eventuele volgende lockdown wat aanpassingen doen.
Laten we hopen dat het niet zover komt!
Onlangs hebben we vanuit de MR gevraagd hoe jullie als ouders/ verzorgers de
periode van thuisonderwijs hebben ervaren. Uiteraard willen we jullie de
belangrijkste resultaten terugkoppelen.
In totaal zijn er 180 ingevulde vragenlijsten retour gekomen. Hieronder ziet u het
aantal ingevulde lijsten per groep.

Gemiddeld geeft u als ouder een score van 3.58 (op een schaal van 1 tot 5) op het
aangeboden thuisonderwijs. Dat is een voldoende.

Wel zien we op specifieke punten dat de wijze waarop de lesstof wordt
aangeboden lager scoort dan de andere punten (zie onderstaande tabel).

Wanneer we kijken naar de specifieke resultaten per groep scoren de groepen 1

Wanneer we kijken naar de specifieke resultaten per groep scoren de groepen 1
t/m 3 op alle punten met betrekking tot het thuisonderwijs positief. Een aantal
keren is er aangegeven dat er behoefte is aan (meer) videobellen. Voor de
groepen 4 t/m 8 kwam naar voren dat er meer behoefte is aan online les. De
suggestie om te beginnen met een gezamenlijke dagstart met de klas is vaak als
advies meegegeven.
Alle resultaten zijn besproken met de directie van de Fakkel. Zij zullen tevens de
ingevulde suggesties en gemaakte opmerkingen, bespreken met de betreffende
leerkracht(en) van de groep. Daarbij is het advies gegeven wanneer de school
weer over moet op thuisonderwijs (wat we natuurlijk niet hopen) dat er vanaf
groep 4 meer ingezet moet worden op online les. Daarnaast de dag te beginnen
met een dagstart en instructie waarna de leerlingen zelfstandig verder kunnen.
Uiteraard is de praktische invulling afhankelijk van beschikbaarheid
van devices en beschikbaarheid van de docenten.
We willen alle ouders hartelijk danken voor het invullen van de enquête. Op deze
manier kunnen we de directie gericht adviseren op een mogelijke verbetering van
het thuisonderwijs, mocht deze maatregel nogmaals door het kabinet worden
ingesteld.

Met vriendelijke groet
MR de Fakkel
mrfakkel@pcboapeldoorn.nl

Pannenkoeken dag
Op vrijdag 19 maart is het weer pannenkoeken dag. Normaal gesproken gaat
groep 6 dan pannenkoeken bakken voor ouderen of mensen in een zorginstelling.
Door Corona is dat natuurlijk niet mogelijk. De ouderraad heeft een mooi
alternatief bedacht. De kinderen van groep 6 maken mooie tafelversiering voor
de mensen in de instelling, de verzorgers bakken dit jaar de pannenkoeken.
Voor alle kinderen van school is er vrijdag een magnetron pannenkoek die de
leerkrachten kunnen opwarmen. De kinderen krijgen deze bij de lunch.
Inschrijven broertjes of zusjes
Mocht u thuis nog een zoon of dochter hebben die volgend schooljaar 2021-2022
4 jaar gaat worden en nog niet ingeschreven is. Dan willen u vragen om dit al vast
te doen. Dit geeft ons een goed beeld van de hoeveelheid kleuters die we
volgend schooljaar kunnen verwachten.
Cito toetsen
Afgelopen week zijn we gestart met het afnemen van citotoetsen in de groepen 3
tot en met 8. Normaal worden deze toetsen afgenomen in de maand januari en
februari. In het rapport ziet u dan een uitdraai van de resultaten. Deze uitdraai
zullen we meegeven aan uw kind zodra de leerkracht klaar is met alle toetsen. Wij
gebruiken de toetsen om te kijken waar uw kind staat en daar passen we ons
lesaanbod op aan.

