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CORONA-ONTWIKKELINGEN
Zoals het nu lijkt gaat het primair onderwijs op afstand in ieder geval door tot 8 februari. Het is niet
anders, we maken in deze omstandigheden er maar het beste van. Voor aanvraag van noodopvang
als dat echt nodig is, kan contact opgenomen worden met Jeroen Kleene.
(j.kleene@talentwesterveld.nl) . Gelukkig valt het op dit moment mee hoeveel teamleden last
hebben van het virus. Steeds wachten we met spanning testuitslagen af, maar gelukkig is de uitslag
meestal negatief. Nienke, Tim en Wilhelmina zijn weer volop aan het werk. Rita heeft nog wel last
van corona-gerelateerde klachten, maar het herstel gaat ook de goede kant op. Ze pakt grotendeels
vanuit huis haar werkzaamheden alweer op.

STUDIEDAG 28-1-2021
In het vakantierooster van 2020-2021 staat aangegeven, dat donderdag 28 januari een studiedag
voor het Boswikke-team is. Op deze studiedag willen we als team online met elkaar afstemmen op
beter onderwijs. In deze tijd maken we vernieuwde afspraken over de wijze van instructie geven.
Natuurlijk komt ook het analyseren van het leren-op-afstand met de gevolgen aan de orde. We
proberen te overzien welke gevolgen dit heeft voor de aanpak en aanbod van ons onderwijs in de
rest van dit schooljaar, zoals toetsingen, gestelde doelen en voor de groep 8 leerlingen de procedure
van verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs. Dus op deze donderdag is er geen online les en
ook geen noodopvang voor de leerlingen.

NIEUWSBRIEF START FEBRUARI
In de komende Nieuwsbrief van februari komt meer informatie over het rapport, de kind-ouderleerkrachtgesprekken, verwijzingsprocedure groep 8 en andere actuele onderwerpen.

CONTACT MET TEAM
Eerst mochten ouders/verzorgers door het virus niet in het schoolgebouw komen. Nu in deze tijd van
onderwijs op afstand is er nog minder spontaan contact. Dat is jammer! Daarom willen we u
aangeven, dat als er behoefte is aan overleg u altijd met de groepsleerkracht contact op kunt nemen.
U kunt een afspraak maken voor een telefonische afspraak of een online-afspraak. De meeste
teamleden werken vanuit huis, maar de Bosrank school is wel altijd onder schooltijd telefonisch
bereikbaar om een afspraak te kunnen maken met teamleden van beide scholen. Ook Rita, Jeroen en
Michiel (als Intern Begeleider van de leerlingenzorg) staan altijd open voor overleg.
Vanuit samenwerking kunnen we de kinderen het best begeleiden!

