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Eerst even een terugblik op een bijzondere tijd….
In de afgelopen periode heeft u veel informatie van school ontvangen. Dit waren berichten
van de leerkrachten op groepsniveau en communicatieberichten op school-en bestuursniveau.
Daarom hebben we er voor gekozen “t Schatgravertje” in de maand januari even over te slaan.
Wat is er tijdens “het onderwijs op afstand” ongelooflijk hard door de leerlingen, leerkrachten
en ouders gewerkt! We willen jullie hiervoor heel erg bedanken en zijn trots op jullie dat we
dit samen voor onze kinderen hebben gedaan!

Een letterdiploma voor de kinderen van de groepen drie!

Tijdens een regenachtige middag hebben de juffen van de groepen 3, de kids hun
welverdiende letterdiploma thuis gebracht!
Proficiat toppers!

De eerste week “live” gestart!
Wat hebben we deze week genoten van het LIVE samen zijn! In de voorbereiding heeft
meester Wesley beide scholen al in roed, geel en greun gehuld. Onze Juf Maud heeft namelijk
in haar on-line lessen het carnavalsvirus over BS de Schatgraver uitgestrooid. Dit heeft ervoor
gezorgd dat ze naast haar passie voor het onderwijs, ook haar passie voor CARNAVAL in
heel Zuid-Limburg maar ook ver daarbuiten ten toon heeft gespreid. Haar carnavalslessen
waren een echte hit! Dagblad de Limburger heeft haar zelfs geinterviewd. Hoe leuk is dat?!

Alle juffen, meesters en kinderen waren op school! Fijn! Bijkletsen, spelletjes doen,
samenwerken, samen binnen en buiten spelen, verjaardagen vieren van kinderen die in

periode hiervoor jarig zijn geweest, knutselen, tekenen, samen lezen, quizjes spelen,
groepsgesprekken, individuele gesprekjes,en carnaval vieren zijn allemaal activiteiten die
invulling hebben gegeven aan de eerste week samen. Onze focus lag op socialisatie, je
klasgenoten en de juf of meester weer “in het echt” zien en genieten van het samenzijn.
Wij hebben deze bijzondere dynamiek van het “live” werken met kinderen erg gemist.

Carnaval op de Schatgraver
Donderdag 11 februari hebben we de eerste week fysiek onderwijs afgesloten met een heus
carnavalsfeest in de eigen groep.
Bij de start van de dag werd het besneeuwde schoolplein versierd met kinderen in prachtige,
stoere en grappige creaties met mooi geschminkte kindergezichten. De carnavalsmuziek
nodigde uit om ook in de pauzes buiten te dansen en te springen. Polonaises en dansjes in de
klas en samen plezier beleven, zorgde voor een mooie afsluiting van de eerste week hebben
gehad! Deze dag heeft ons allemaal even laten vergeten dat we in een bijzondere tijd leven.
De versnapering viel erg in smaak! Bedankt oudercommité!

Alvast een vooruitblik…

Studiemiddag 8 maart
Maandagmiddag 8 maart is er een studiemoment met Bureau Wolters. Met deze input kunnen
we concreet aan de slag om onze leerlingen in deze bijzondere tijd zo goed mogelijk te blijven
begeleiden. Daarnaast zal onze intern begeleider juf Linda het team informeren hoe we de
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen in een nieuw format binnen ParnasSys nog beter
kunnen beschrijven. Schoolontwikkeling blijft onze aandacht houden.

Oudergesprekken in week 15 en 16 (12-4 t/m 23-4)
Morgen starten we weer met ons normale onderwijsprogramma.
Dit betekent dat we vanuit de handreiking van CITO en Onderwijsstichting Movare in de
maand maart de cito-m toetsen gaan afnemen. We nemen hier de tijd voor. Normaal doen we
dit in de maand januari- februari. We willen graag weten waar de kinderen op individueel en
groepsniveau staan. Met deze input kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op wat de
kinderen nodig hebben. Wij hebben er vertrouwen in dat de inzet van de kinderen, de ouders
en de leerkrachten ons allemaal goede inzichten zullen verschaffen om nieuwe stappen te
zetten.
Na een grondige analyse door de leerkrachten en de intern begeleiders waarbij we, zoals
altijd, kijken naar wat uw kind nodig heeft, hebben we besloten om de oudergespreksronde
van maart naar april te verplaatsen.
In verband met het aankomend zwangerschapsverlof van juf Loes zullen de oudergesprekken
van groep 5a eerder gaan plaatsvinden zodat de overdracht naar de nieuwe juf goed verloopt.
De verwijzingsgesprekken voor de groepen 8 starten komende week.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst
Het onderwijs op afstand en de corona maatregelen die bij de
herstart volgden hebben ons ertoe gedwongen om de schooltijden
aan te passen en helaas de lunch niet meer te kunnen leveren. Ook
het lange sportieve gedeelte kunnen we niet bieden doordat de kinderen per groep apart van
elkaar moeten buitenspelen. Dit betekent dat we dit, voor een periode, niet kunnen aanbieden
en er uiteraard ook geen termijnbetalingen worden uitgezet. Als u een betaling voor het hele
schooljaar heeft voldaan, gaan we kijken hoe we de maanden, dat er geen tussenschools
aanbod is, kunnen verrekenen. Zodra er meer duidelijkheid is over een eventuele herstart van de
GBT wordt u geïnformeerd.

Reminder / data
- maandag 8 maart: studiemiddag: de school is om 12:00 uur uit.
- dinsdag 23 maart: MR-vergadering
- woensdag 31 maart: studiedag: alle leerlingen hebben vrij!
Geniet van het prachtige voorjaarsweer!
Namens het team BS de Schatgraver, Monique Horsch

