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Corona update
De afgelopen week hadden we in diverse groepen te maken met
meerdere coronabesmettingen. Gelukkig liep de teller de afgelopen
week niet zo hoog op als die week ervoor. In de meeste groepen
ging het om hooguit één of twee leerlingen. Vandaag liep het aantal
positief geteste leerlingen in groep 6 wel hoog op tot 7. Doordat het
beleid van de GGD m.b.t. thuisonderwijs is gewijzigd, krijgt deze groep
voorlopig niet het thuisonderwijs advies.
Helaas missen we deze week ook twee teamleden (Denise de Boer
en Marian van der Berg) i.v.m. corona en verplichte thuisquarantaine.
We hopen dat zij volgende week weer aanwezig zijn. Omdat er zowel
intern als extern geen invallers beschikbaar zijn, zal Juliette Hekman
maandag, dinsdag en woensdag voor groep 2/3 staan. Hiermee voorkomen we dat een groep noodgedwongen thuis komt te zitten. Iets
wat op andere scholen momenteel wel gebeurt.
Cito toetsen
Doordat er regelmatig leerlingen afwezig zijn door corona is er enige
vertraging opgelopen met het afnemen van de onafhankelijke cito
toetsen voor rekenen, taal en lezen. Ons streven is om alle leerlingen
te toetsen voor de voorjaarsvakantie.
Zoals we u in de vorige nieuwsbrief al gemeld hebben wordt deze
signaleringstoetsen 2 keer per jaar in de groepen 3 t/m 8 afgenomen,
in januari/februari en in juni. Naast de methodetoetsen geven deze
toetsen ons een beeld of het verwachte niveau van de leerling wordt
gehaald. Daarnaast zien wij als school hoe wij scoren ten opzichte van
de andere basisscholen in Nederland. .
Studiedag
Op maandag 7 februari staat er voor de leerkrachten een studiedag
gepland. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Aanmelding nieuwe leerlingen
Alle ouders van kinderen die volgend schooljaar (2022/2023) vier jaar
worden, ontvangen in de komende week een kaartje van de Gemeente Noordenveld waarmee zij kunnen aangeven op welke basisschool zij hun kind graag willen inschrijven. De uiterste inleverdatum
voor deze strookjes is 15 maart 2022. Ook wanneer u al een (ouder)
kind op de Hekakker hebt, dient u dit kaartje wel in te leveren. Normaal gesproken is er in deze periode een Open Huis op school maar
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dit kan i.v.m. de coronamaatregelen niet doorgaan. Wanneer uw
kind in het komende jaar 4 jaar wordt en u heeft behoefte aan
een rondleiding/kennismaking dan kunt u hiervoor een afspraak
maken met onze directeur om na schooltijd een rondleiding te
krijgen.
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is van maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari.
Hekakker’s Got Talent
Op dit moment werken we nog steeds in cohorten. Dit betekent
dat de leerlingen van onze school niet samen in één ruimte mogen verblijven. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om Hekakker’s
Got Talent door te laten gaan.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

