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Studiedag - geen (thuis)onderwijs
Wellicht heropening school
Start voorjaarsvakantie
Rapport 1
Oudergesprekken
Oudergesprekken

Toekomst thuisonderwijs
Het blijft lastig inschatten hoe
lang deze periode van
thuisonderwijs nog zal duren,
maar vanuit het kabinet leeft
de hoop om op maandag 8
februari de deuren van het
primair onderwijs weer te openen. Hiervoor zullen
de besmetting-cijfers de komende weken (mede
door de inzet van een avondklok) wél gunstig
moeten ontwikkelen.
Studiedag vrijdag 29 januari
De komende week zullen we onze huidige vorm van
het thuisonderwijs van maandag t/m donderdag
continueren. Op vrijdag 29 januari is er géén
(thuis)onderwijs en ook géén noodopvang op De
Schakel. Deze dag was aan de start van dit
schooljaar al ingeroosterd als studiedag. Het team
van De Schakel wordt op deze dag onder andere
bijgeschoold in onze Kanjertraining.
Noodopvang
Middels dit bericht wil ik u wederom vragen kritisch
te blijven op het aantal dagen dat u uw kind naar de
noodopvang brengt
Het personeel van De Schakel wisselt dagelijks
tussen het bieden van thuisonderwijs en het
ondersteunen bij de noodopvang.
De noodopvang is een mogelijkheid als één van de
ouders werkzaam is in een cruciaal beroep. Wij
willen u echter aangeven dat deze maatregel niet
als een vanzelfsprekendheid mag worden gezien.
Ook vanuit de overheid wordt er een dringend
beroep gedaan op u om alsnog eerst zelf opvang te
gaan regelen. Echt in úiterste nood en na uw
úiterste inspanning kunt u een beroep doen op de
noodopvang. Wij rekenen op uw medewerking en
eigen verantwoordelijkheid in deze.

Hoewel we vanwege de langere schoolsluiting nu op
korte termijn niet in de gelegenheid zijn om de Cito
M-toetsen af te nemen, willen we ons 1ste rapport
niet nóg langer uitstellen.
Het 1ste rapport gaat daarom op maandag 22
februari 2021 (dag na de voorjaarsvakantie) met de
kinderen mee naar huis gaat. Als de school op die
datum nog steeds dicht is, zullen we het rapport
digitaal met ouders en kinderen delen.
N.a.v. dit 1ste rapport en de advisering in groep 8
vinden ook weer oudergesprekken plaats. Deze
oudergesprekken organiseren we op dinsdag 23
februari en donderdag 25 februari. Alle
oudergesprekken vinden digitaal plaats.
Op een later tijdstip ontvangt u op de gebruikelijke
wijze via SchouderCom hiervoor een uitnodiging.

Lekker in beweging!
Bijdrage van Ilse van Wijk,
jeugdverpleegkundige
GGD Gelderland-Zuid
Bewegen is goed voor het gewicht en de conditie
van je kind. Bewegen en sporten hebben ook een
positief effect op het zelfvertrouwen en de sociale
vaardigheden van je kind. Een goede conditie zorgt
ook voor een betere weerstand. Daardoor word je
minder snel ziek. Door te bewegen traint je kind de
spieren, zoals de arm- en beenspieren en de
hartspier. Het is ook goed voor de ademhaling en de
bloedsomloop.
Hoeveel beweging hebben kinderen nodig?
Volgens de beweegrichtlijnen van de
Gezondheidsraad, hebben basisschoolkinderen elke
dag minimaal een uur matig of zwaar intensieve
beweging nodig om gezond te blijven. Bij matig
intensieve inspanning gaat je kind wat sneller
ademen en gaat de hartslag omhoog. Je kind kan
nog wel makkelijk praten. Bijvoorbeeld; wandelen
en fietsen.
Bij zwaar intensieve inspanning gaat je kind veel
sneller ademen en stijgt de hartslag flink. Je kind
heeft moeite om hele zinnen nog makkelijk uit te
spreken. Denk bijvoorbeeld aan: sporten bij een
vereniging, trampoline springen, voetballen, skaten
of rennen.
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