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Terugblik
Beste ouders en verzorgers,
Inmiddels hebben we na de kerstvakantie alweer drie weken ‘onderwijs op afstand’ achter de rug.
De lockdown heeft een behoorlijke impact op ons leven.
Deze week en vanaf morgen worden de maatregelen verder aangescherpt met o.a. een avondklok.
In ieder geval zullen we tot en met vrijdag 5 februari niet naar school kunnen.
Alle ouders en kinderen doen hun uiterste best om de kinderen thuis te begeleiden met het huiswerk.
Aangezien het ‘onderwijs op afstand’ nog enkele weken gaat duren, hebben we besloten dat leerkrachten
gericht werkboeken en boeken mee naar huis mogen geven. Wilt u er samen met uw zoon of dochter voor
zorgen dat de schoolspullen netjes (wellicht op een vaste plek in huis) opgeruimd en gebruikt gaan worden?
Als team hebben we besloten om 26 en 28 januari een pilot ‘groepsdoorbrekend rekenen’ te gaan
organiseren. In school zijn we gewend dat kinderen vanuit verschillende groepen op hun eigen niveau
rekenles krijgen. Voor ons is het wel een uitdaging om dat online te gaan organiseren. Via de rekenleerkracht
van uw zoon of dochter ontvangt u bericht en hoort of leest u op welke manier dit voor de rekenles van
dinsdag en donderdag eruit zal gaan zien.
We wensen jullie allemaal veel succes en sterkte toe in de komende weken.
Hierbij willen we bij jullie benadrukken om zorgen met ons te delen. In eerste instantie is de groepsleerkracht
de eerste persoon om zorgen te delen. Deze zorgen kunnen dan met de intern begeleider worden besproken.
We nemen uw zorg altijd serieus en zoeken naar een passende oplossing om de zorg te verminderen.
In sommige gezinnen gaat het onderwijs op afstand 'vanzelf', maar in de meeste gezinnen kost dit best veel
energie.
Het is daarbij belangrijk om de 'druk' niet op te voeren, maar om de rust te bewaren. Soms kan een wandeling
of een spelletje goed zijn om weer even gezellig contact met elkaar te hebben.

Hartelijke groet namens het team,

Pieter Olthof - Interim Directeur
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Rapporten
In verband met de lockdown worden de rapporten op 19 maart 2021 meegegeven.
We hopen dat we na de voorjaarsvakantie de Cito-toetsen kunnen afnemen. De uitslag van deze toetsen
nemen we mee om ons onderwijs voor uw zoon of dochter in de komende maanden vorm te geven. We
gebruiken het dan ook als ‘signaalfunctie’.

Rapportgesprekken
In verband met de lockdown worden de rapportgesprekken uitgesteld tot 15 t/m 18 maart 2021. U ontvangt
via de groepsleerkracht nadere informatie voor de online-gespreksmomenten.

Bijbels themaweek
In verband met de lockdown kan de bijbels themaweek helaas niet doorgaan. Dit is afgestemd met de scholen
van PCPO.
Zoals u wellicht heeft vernomen vinden we het als team belangrijk om ook tijdens de online lessen ‘op
afstand’ aandacht te hebben voor onze christelijke identiteit.

Gebed
Binnen ons team zijn we gewend om de schoolweek met elkaar te beginnen en af te ronden. Gedurende deze
Coronaperiode doen we dat online. Onderstaand gebed heeft een van de medewerkers met het team
gedeeld. Ik vind het een passend gebed in deze tijd om ook met u als ouders en verzorgers te delen.
Vader, help ons...
om niet te vechten tegen mondkapjes
maar om te zegenen met Uw levensadem.
Om niet te vechten tegen vrijheidsberoving
maar om te bidden voor bevrijding.
Om niet te vechten tegen samenzweringen
maar om te berusten in Uw regie.
Om niet te vechten tegen anderhalve meter afstand.
maar om te omarmen met liefdevolle woorden en daden.
Om niet te vechten tegen de opgelegde regels
maar om ze te houden en te zoeken naar innovatieve ideeën.
Om niet te vechten tegen het niet zingen in grote groepen
maar om dagelijks te zingen en U te aanbidden in onze huizen.
Om niet te vechten tegen de overheid
maar om voor ze te bidden en ze te zegenen.
Om niet te vechten tegen onrecht
maar om ons in te zetten voor gerechtigheid.
Om niet te vechten voor ons eigen recht
maar om ons te bekommeren om het recht voor kwetsbaren.
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Om niet te vechten tegen verdeeldheid
maar om onze hand uit te reiken voor eenheid.
Om niet te vechten tegen de duisternis
maar om het licht van Jezus te brengen waar we komen.
Om niet te vechten dat ons koninkrijk mag komen
maar om uit te zien naar Uw koninkrijk wat komt.
Om niet te vechten voor onze eigen wil
maar om te bidden Uw wil geschiede.
Om niet te vechten tegen verzoeking of beproeving
maar om die te doorstaan en ons te verootmoedigen voor U.
Lieve God, help ons om niet vast te houden aan wat was
maar help ons uit te strekken naar wat komt.
Amen.

Agenda
27 januari 2021:

Vrije dag zal worden uitgesteld i.v.m. de huidige lockdown.
Een nieuwe datum zal met onze MR afgestemd worden.

8, 9, 11 februari:

Rapportgesprekken worden verplaatst naar 15 t/m 18 maart 2021.

12 februari:

In verband met de lockdown zullen we het rapport meegeven op 19 maart
2021.

19 februari:

De studiedag van 19 februari gaat niet door. Mochten we op dat moment
weer naar school mogen, dan verwelkomen we de kinderen graag! Mocht
u voor die dag al andere afspraken hebben gemaakt, dan vragen wij u om dit
af te stemmen met Pieter Olthof (p.olthof@elimschoolrijssen.nl)

22 /m 26 februari:

Voorjaarsvakantie

15 t/m 18 maart:

Rapportgesprekken

19 maart:

Rapport gaat mee.
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