Schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief woensdag 06-01-2021
Allereerst wenst het team van De Vinkenbaan u graag nog de beste wensen voor 2021!

Thuisonderwijs
Inmiddels zijn we alweer een paar dagen volop bezig met het thuisonderwijs. Zowel op
school als thuis zijn daar alle voorbereidingen voor getroffen. We hopen dat het goed gaat
met u allemaal en de kinderen.
De leerkrachten hebben contactmomenten met de kinderen in ieder geval tussen 10 uur en
14 uur. Daarbuiten nemen zij o.a. de nieuwe instructies weer op en wordt het online werk
klaargezet en het gemaakte werk bijvoorbeeld nagekeken. De contactmomenten kunnen
o.a. bestaan uit online meetings, verlengde instructies of feedback op het werk. Er kunnen
hierin verschillen per groep zijn, afhankelijk van de leeftijd en zelfstandigheid van de
kinderen.
De maandkalender onderaan deze nieuwsbrief is nog niet definitief.
Als de scholen 18-01 weer open gaan starten we niet direct met de eerder geplande
Citotoetsen. Deze plannen we later in. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat ook de
rapporten later worden uitgedeeld.
De studiedag van 20 januari is wel definitief. Op deze dag is er geen les voor de leerlingen.
Tijdens een verlenging van de lockdown niet online, en bij geopende scholen zijn de
kinderen ook vrij. We werken dan met het team aan het nieuwe schoolplan onder
begeleiding van een extern bureau waarmee we dit traject zijn gestart.
Voorleesontbijt
Jaarlijks in januari is er een landelijk voorleesontbijt. In het verleden
hebben wij op school bijvoorbeeld allemaal een keer een ontbijtje voor
elkaar gemaakt en gekeken naar de voordracht van een nieuw
prentenboek.
Dit jaar willen wij graag een digitaal voorleesontbijt organiseren met
iedereen.
De kinderen (groep 1 t/m 8) kunnen woensdag 13 januari om 8.30 uur inloggen op
meet.google.com/vga-qfko-riu

De bedoeling is dat zij dan allemaal achter hun beeldscherm gaan ontbijten, terwijl er op
school door Ilse wordt voorgelezen uit het prentenboek van het jaar 2021 “Coco kan het”.
Kunt u de (jongste) kinderen helpen met inloggen, en schuift u dan ook aan met een kopje
koffie? Het inloggen zou heel even kunnen duren, omdat er waarschijnlijk toestemming moet

worden gegeven aan iedereen. Graag de microfoons uitzetten, mocht dit niet automatisch
gebeuren. Het is voor de kinderen overigens niet verplicht deel te nemen aan deze meeting.
Op de volgende sites kunt u leuke knutselopdrachten vinden van dit boek:
https://loesriphagen.nl/pages/knutselpagina
https://yoo.rs/boekknutsel-knutseltip-prentenboek-coco-kan-het-loes-riphagen-gottmer-uitgev
erij-1593634078.html
Open dagen Voortgezet Onderwijs (V.O.)
De dag voor de kerstvakantie ontvingen wij het bericht van schoolbesturen uit de regio dat er
geen fysieke open dagen en voorlichtingsavonden voor het V.O. meer zijn dit jaar. Wellicht
heeft u dit zelf ook al vernomen. Alles zal digitaal verzorgd worden. De verwachting is dat de
‘lesjesmiddagen’ na de lockdown wel plaats gaan vinden. Het meest actuele overzicht
hiervan en van de online momenten kunt u vinden op www.gooisegids.nl/open-dagen
We hopen dat u op deze manier samen met uw kind alsnog een goede schoolkeuze kan
maken en waar nodig denken wij uiteraard graag mee. U kunt hiervoor het beste contact
opnemen met de leerkracht, Laura Koenes.
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week

05

week

06

week

07

16-02

Open Podium

week

08

hele week

voorjaarsvakantie

