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Eerst even een terugblik…
Sint en Piet op bezoek bij BS de Schatgraver
Op 3 december hebben wij samen met de kinderen het Sinterklaasfeest
gevierd.
Even iets anders dan jullie wellicht gewend zijn van ons maar daarom
zeker niet minder geslaagd!
Dankzij de inzet van de leerkrachten mogen we zeggen dat het in zijn
geheel een geslaagde dag is geweest.
Kinderen die Sinterklaas wakker maken omdat hij in een bedje op school ligt te slapen.
Zoveel stille kinderen bij elkaar met stralende gezichtjes. Zo mooi om te zien!
De Sint en zijn Piet hebben aan alle klassen een bezoekje gebracht waar luidkeels gezongen
en gedanst werd. Piet die daarna een zak met cadeautjes achterliet. De dag kon niet meer
stuk.
De surprises waren veelal echte kunstwerken! Een groot compliment hiervoor.
Wij hebben er met zijn allen van genoten.
Hartelijk dank aan de werkgroep Sint van de Ouderraad die dit jaar achter de schermen heeft
geholpen.

Samen Kerst vieren…
Dit verliep deze week anders dan we dit graag hadden gezien.
Alle knutselactiviteiten waren voorbereid en de kinderen waren klaar voor een
chillmoment samen op de vrijdagochtend.
Door de lockdown was afgelopen dinsdag helaas onverwacht onze laatste fysieke
schooldag. We hebben daarom ons geplande kerstprogramma moeten loslaten. In
alle groepen was er onder het genot van een wafel wel even een gezellig moment
samen. Deze traktatie is door Sodexo gesponsord.

Vervolg >Burgerschap: Kerst is ook iets voor een ander
betekenen…..
Zoals u weet hebben we, ondanks de coronamaatregelen, ook dit schooljaar een manier
gevonden om de kinderen van de Schatgraver in contact te brengen met de mensen uit het
Dokter Calshof. We hebben de bewoners, afgelopen woensdag, een vriendelijke kerstgroet
gebracht door de kerstkaarten, affiches, tekeningen, kerstslinger en ander kerstknutsels die
door de kinderen zijn gemaakt. Bedankt allemaal!

Alvast een vooruitblik…
“Onderwijs op afstand” BS de Schatgraver
U heeft vanaf woensdag al verschillende informatieberichten
rondom de inrichting van “Onderwijs op afstand” ontvangen.
Deze berichten zijn op ICT-gebied door meester Koen
geplaatst. Onderwijsinhoudelijk zal de informatie door de
groepsleerkracht voor de kerstvakantie gedeeld worden of deze
is al gedeeld.
We hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om de
afstemming in onderwijs tussen de groepen 1 t/m 8 en de
bouwen goed vorm te geven.
Om dit voor onze leerlingen ook vanaf 4 januari 2021 te laten slagen is een goede
samenwerking tussen school en ouders natuurlijk essentieel. We begrijpen goed dat dit van u
als ouder ook een inspanning vraagt.
Door de vakantieperiode die nu start is het natuurlijk wel mogelijk om een en ander thuis
goed voor te bereiden alvorens er wordt gestart. Deze gezamenlijke inspanningsverplichting
laat het afstandsonderwijs zeker weer slagen! Daar hebben we alle vertrouwen in!
Mocht U toch vragen hebben weet de eigen leerkracht, de ICT-er, een MT-lid of de directie te
vinden. Doe dit bij voorkeur via de mail. Het is daarbij handig, dat als uw zoon of dochter
twee leerkrachten heeft, ook beide leerkrachten te benaderen. Zo is eenieder op de hoogte.
Aangezien de leerkrachten overdag ook, met grote en kleine groepen leerlingen aan de slag
zijn, kan het zijn dat u niet meteen een reactie krijgt maar het streven is dit wel binnen 24 uur
te doen.
Tot slot….
Ondanks dat we de kinderen niet fysiek ontmoeten vinden wij het belangrijk om ieder kind te
zien als mens om zo in verbinding met elkaar te blijven. We zullen hier onze uiterste best
voor doen in deze bijzondere tijd.

De noodopvang
Na de vakantie start de noodopvang voor kinderen van ouders uit cruciale beroepen. Voor de
richtlijnen hierin informeert u zich op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
We willen U erop wijzen dat dit enkel opvang is. De leerlingen kunnen wel gebruik maken
van de devices op school om de online-activiteiten op eenzelfde manier te volgen zoals dat
voor alle leerlingen geldt die thuis onderwijs volgen.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst
Zodra er meer duidelijkheid is over een herstart van de scholen informeren wij u uiteraard ook
over een herstart van de GBT.

Reminder / data
- Kerstvakantie 21 december 2020 tot en met 1 januari 2021
- maandag 4 januari: start onderwijs op afstand voor de groepen 1 t/m 8
- vrijdag 15 januari: Voorlopige einddatum onderwijs op afstand
- dinsdag 26 januari: MR -vergadering
- vrijdag 5 februari leerlingenraad- DENK SVP aan betaling bijdrage Gezonde school.

Bedankt!
Namens alle medewerkers en leerlingen van BS de Schatgraver
wil ik eenieder die, in het afgelopen kalenderjaar, op welke wijze
dan ook heeft bijgedragen aan het onderwijs en welbevinden van
onze kinderen, heel erg bedanken voor jullie betrokkenheid om zo het verschil te
maken voor de kinderen.

Namens het team van BS de Schatgraver wens wij u allemaal fijne,
sfeervolle kerstdagen en een goed en gezond 2021!
De directie BS de Schatgraver

