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Donkerbroek

Helaas nog geen versoepelingen de komende periode. Dit betekent dat we op school
voorlopig blijven doen wat we deden. U heef vast gemerkt dat het in en uitgaan van de
kinderen gedurende deze periode meer tijd kost. 's Ochtends is het streven de kinderen om
8.45 uur allemaal in de klas te hebben en 's middags proberen we tussen 14.00 uur en 14.30
uur alle kinderen weer uit school te hebben. Gezien het feit dat kinderen elkaar niet tegen
mogen komen, is dit best een logistieke operatie. Het lukt allemaal prima, maar het betekent
wel dat u soms net even wat langer moet wachten op uw kinderen.
Pasen op school
Donderdag 1 april vieren wij met elkaar het Paasfeest op school. De paasviering bestaat
onder andere uit een ontbijt in de eigen klas. De school verzorgt het ontbijt op een
verantwoorde manier m.b.t. de corona regels. De kinderen hoeven dus ’s ochtends thuis niet
te ontbijten.
Tijdens de paasviering lezen we het paasverhaal voor uit Trefwoord
Woensdag 31 maart graag de kinderen een plastic tas (voorzien van naam) met bord, beker
en bestek meenemen.
We houden de reguliere schooltijden aan.
HVO/GVO
De HVO en GVO-leerkrachten mogen al geruime tijd niet bij ons op locatie onderwijs
verzorgen. De komende periode zal dit ook zo blijven, schatten we in. U heeft voor uw
kind(eren) aangegeven of ze HVO of GVO volgen. Normaal vragen we dit ieder schooljaar
opnieuw. Nu de lessen voor huidige schooljaar “in het water zijn gevallen”, gaan we ervan uit
dat de keuze voor komend schooljaar dezelfde blijft. Mocht dit toch anders zijn, dan kunt u
dit aangeven via directie.detwirrewyn@comprix.nl . Dan passen we het uiteraard aan.
Luis in je haar? Kammen maar.
Eens in de zoveel tijd geven we u informatie over neten en luizen, een regelmatig
voorkomend probleem bij, met name, kinderen. Na de behandeling met speciale shampoo
is het noodzakelijk om een week lang de haren met een luizenkam te kammen. Met
shampoo verdwijnen de luizen (en de eitjes/neten) niet, dit doet u door goed te kammen.
Voor meer info kunt u klikken op onderstaande link:
Hoofdluis | RIVM

Planning komende periode
De planning en organisatie van ons onderwijs hebben we, gezien de huidige situatie,
aangepast. Dit de toets weken van Cito, de uitgifte van de rapporten en de
oudergesprekken in deze aangepaste planning zijn meegenomen. Tijdens de toets weken
gaan de reguliere lessen zoveel mogelijk door. Omdat het allemaal in elkaar schuift en er
een redelijke tijdsdruk op zit, is het van belang dat we de planning strak aanhouden. Voor
groep 8 kan de planning links en rechts afwijken. Karin communiceert hierover met de ouders
van groep 8.
Planning en organisatie:
Week 12:

(22/03 t/m 26/03) laatste afnames Cito en analyse week.
Eindgesprekken groep 8.

Let op:

Woensdag 24/03 alle leerlingen vrij, de leerkrachten verwerken,
noteren en analyseren alle gemaakte toetsen.

Week 13:

(29/03 t/m 01/04) regulier les en contactgesprekken groep 1 t/m 7.

De contactgesprekken zullen in principe online worden gehouden. Tenzij er met u een
andere afspraak is gemaakt.
Donderdag 01/04
Vrijdag 02/04

Rapport mee. Paasviering

Goede vrijdag.

Maandag 05/04

Paasmaandag.

Heeft u nog vragen, stel ze dan bij voorkeur via directie@detwirrewyn.nl

Het schoolteam van de Twirrewyn.

