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Sluiting Fysiotherapie vd Vliet in De Schakel

Agenda
22 feb.
23 feb.
25 feb.
1 mrt.

Per 31 maart 2021 zal de locatie van fysiotherapie
Van der Vliet binnen onze brede school sluiten.
In een brief op pagina 2 van dit Schakeltje wordt
deze sluiting verder toegelicht.

Rapport 1
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Start Cito LVS toetsen

Cito LVS toetsen groep 3-8

Aanpassing begin- en eindtijden
Toen wij vorige week de richtlijnen vanuit het
ministerie van OC&W voor heropening van de
basisscholen ontvingen, worstelden wij ook met de
eis van ‘gespreide begin- en eindtijden’.
Wij merken deze week dan ook in de praktijk dat
het voor ouders met meerdere kinderen lastig is te
schakelen tussen de verschillende tijden. Kinderen
halen hierdoor niet altijd hun starttijd en bij het
ophalen moeten ouders vaak langer wachten op
meerdere kinderen. Hierdoor ontstaan juist
intensievere contactmomenten tussen de ouders.
Na de voorjaarsvakantie passen we daarom de
begin- en eindtijden weer aan!
Start van de schooldag
Tussen 8:15 en 8:30 kunnen de kinderen vrij
inlopen, zodat we de schooldag in álle klassen om
8:30 kunnen starten.
Kinderen van de bovenbouw komen zo veel
mogelijk zelfstandig naar school en ouders die
kinderen brengen houden afstand tot elkaar.
Eind van de schooldag
Alle kinderen zijn vanaf 14:30/12:30 uit. De groepen
komen één voor één naar buiten.
Om meer ruimte tussen de ophalende ouders te
creëren, zal een gedeelte van het schoolplein bij
ingang B en ingang C (ingangen van de groepen 1
t/m 4) worden opengesteld. Ouders dragen tijdens
het ophalen een mondkapje en houden afstand van
elkaar. Bij het ophalen van de kleutergroepen wordt
de bekende eenrichtingsroute gehanteerd en direct
na ophalen doorgelopen.
Doordat kinderen van de bovenbouw voornamelijk
zelfstandig naar school komen, gaan zij ook weer
zelfstandig naar huis.

De Cito LVS toetsen voor groep 3-8 werden normaal
gesproken in januari afgenomen. Vanuit het Cito
zijn er aangepaste richtlijnen opgesteld, waarbij we
tot en met maart mogen toetsen. We starten
daarom pas één week na de voorjaarsvakantie (1
maart) met toetsen. De resultaten zullen net zoals
altijd zichtbaar zijn in SchouderCom. Omdat de
rapportgesprekken al eerder plaats vinden worden
ze hierbij dus niet besproken. Voor vragen kunt u
altijd de groepsleerkracht benaderen.

Rapport(gesprekken)
Op maandag 22 februari 2021 krijgen de kinderen
hun 1ste rapport van dit schooljaar mee naar huis.
Op dinsdag 23 februari en donderdag 25 februari
vinden de rapportgesprekken n.a.v. het 1ste rapport
plaats. De kinderen van groep 8 krijgen tijdens dit
gesprek ook hun schooladvies te horen.
Vandaag krijgt u via SchouderCom een persoonlijke
uitnodig voor dit gesprek. Álle gesprekken vinden
digitaal via Google Meet plaats. Via de betreffende
groepsleerkracht ontvangt u een ‘Google Meet link’
om aan het gesprek deel te nemen. Zorg dat u op
het afgesproken tijdstip online bent.

Peiling thuisonderwijs
Afgelopen woensdag is er namens de MR via
SchouderCom een peiling uitgegaan omtrent de
ervaringen van het thuisonderwijs.
De MR wil graag horen hoe jullie de afgelopen
periode van thuisonderwijs hebben ervaren. Deze
inzichten helpen de school om het protocol, waar
nodig, te verbeteren voor een eventuele volgende
keer.
De peiling staat nog tot en met 17 februari 2021
binnen SchouderCom open.

Om deze aanpassing veilig te kunnen organiseren,
hebben wij ieders medewerking nodig.
Wij rekenen weer op u!

RK Basisschool De Schakel ● ’t Bussche Kempke 2 ● 5324 AC ● Ammerzoden ● 073-5997179
info@deschakelammerzoden.nl ●

www.deschakelammerzoden.nl ●

www.facebook.com/schakelammerzoden

RK Basisschool De Schakel ● ’t Bussche Kempke 2 ● 5324 AC ● Ammerzoden ● 073-5997179
info@deschakelammerzoden.nl ●

www.deschakelammerzoden.nl ●

www.facebook.com/schakelammerzoden

Het Schakeltje
Brede School Ammerzoden
Jaargang 2020-2021
Nummer 22
Vrijdag 12 februari 2021

RK Basisschool De Schakel ● ’t Bussche Kempke 2 ● 5324 AC ● Ammerzoden ● 073-5997179
info@deschakelammerzoden.nl ●

www.deschakelammerzoden.nl ●

www.facebook.com/schakelammerzoden

