Vrijdag 13 november 2020
Inspectiebezoek
Afgelopen week werden we digitaal bezocht, in het kader van het vierjaarlijks Inspectiebezoek, door de
Inspecteur van het Basisonderwijs. De gespreksonderwerpen waren, naast schoolplan, schooljaarplan
en schoolgids, kwaliteitszorg en de leerling populatie en de consequenties daarvan voor ons aanbod.
Het was een heel prettig gesprek tussen de inspecteur, de onderwijskundig medewerker van Stichting
OP KOP, onze IB-er Esther ten Hove, locatie coördinator Jeroen Palsma en directeur Henk Kok. De
Inspecteur toonde zich zeer tevreden. De resultaten worden, geanonimiseerd, opgenomen in de
jaarlijkse verschijnende uitgave ‘Staat van het Onderwijs’.
Sint, Kerst en Corona
Komende weken staan in het teken van Sinterklaas en Kerst. Beide feesten gaan zoveel mogelijk door
op school, maar wél corona-proof. Dat betekent het volgende:
Sinterklaas
De pietengym voor onze onderbouw kan gewoon doorgang vinden.
Voorts heeft Sint laten weten op vier december ‘normaal’ de school te bezoeken. Maar er zal geen
groots welkom zijn op het schoolplein. Sint en zijn pieten zullen vanaf het podium in school aanwezig
zijn. De kinderen zitten dan in de zaal. En Sint en Pieten hebben beloofd op het podium te blijven.
Overige zaken, zoals lootjes trekken in de groepen 5 t/m 8, en schoen zetten, gaan gewoon door. Voor
wat betreft het lootjes trekken: De kinderen van de groepen 5 t/m 8 doen dat komende maandag.
Kerst
Op donderdag 10 december gaan we, net als anders, kerstbakjes maken. We beschikken dit jaar over
veel stagiaires, dus dit moet, ook zonder de gewaardeerde hulp van hulpouders, tóch lukken.
Het organiseren van ons traditionele kerstfeest op de avond van woensdag 16 december kunnen we
echter niet corona-proof organiseren. Daarom gaan we het volgende doen:
Op donderdag 17 december organiseren we voor de eerste keer in onze geschiedenis een kerst-lunch
Na de lunch voeren de leerkrachten, net als anders, een kersttoneelstuk op. Details over die dag komen
later, maar de kinderen mogen die dag, als ze dat willen, natuurlijk in hun ‘kerstkleren’ naar school
komen.
Tot zover voor nu. In onze volgende nieuwsbrieven meer bijzonderheden.

Belangrijke data
November
donderdag 19
Pieten-gym (onderbouw)
Voorstelling groep 5 en 6 (o.v.b)
Mijn pop huilt ‘s nachts

