Nieuwsbrief 22

12 maart 2021

Doorzetten continurooster en hier en daar gescheiden groepen
Veiligheid vinden we heel belangrijk en daarom hebben we besloten het continurooster en het
hier en daar werken met gescheiden groepen in ieder geval door te zetten t/m donderdag 1 april
(Paasweekend).
Inzet TSO
Nog even een bedankje op deze plek. Zonder de vrijwillige en
onbetaalde inzet van een aantal TSO dames was het draaien van een
continurooster een knap stuk lastiger geweest. Dankzij hun inzet
kunnen de teamleden toch een pauze iedere dag inplannen. We zijn
erg blij met deze hulp!

Info rondom voortgangsgesprekken
In de week van 22 t/m 26 maart staan de voortgangsgesprekken (gr. 1 t/m 6) en indicatie
adviesgesprekken (gr. 7) gepland.
We zullen de gesprekken weer telefonisch voeren of via videobellen
met u en uw kind. Mocht u deze gespreksronde een contactmoment
met de leerkracht willen om over de voortgang van uw kind(eren) te
spreken, dan kunt u dat op de gebruikelijke manier via de
intekenlijsten in Parro kenbaar maken. Vanaf as maandag 15 maart
vanaf 8.00 uur kunt u in Parro zien wanneer de leerkrachten
beschikbaar zijn. Zij zullen aangeven op welke momenten een
afspraak telefonisch zal zijn of via videobellen. Het kan ook zijn dat
de leerkracht u graag wil spreken, dan zal hij/zij hierover contact met u opnemen.
Bij groep 7 willen we graag alle leerlingen én hun ouders/verzorgers spreken ivm met het
(indicatie)advies. We willen bespreken op welke niveau de kinderen nu zitten en aan welke vorm
van voortgezet onderwijs we denken.
Corona
Mocht er binnen uw gezin iemand positief getest worden op corona, dan horen wij dit graag zo
snel mogelijk! Ook voor school kan het namelijk consequenties hebben.

Checken mailadres en telefoonnummers
We willen u dringend verzoeken om de telefoonnummers en
mailadressen die van u in Parnassys staan te controleren op
juistheid. We merken nog te vaak dat we mensen niet goed
kunnen bereiken omdat hier onjuistheden in zitten. Het is
belangrijk dat we u kunnen bereiken, zeker in deze tijden.
Mocht er een wijziging doorgevoerd moeten worden, mail dit
dan alstublieft naar Kitty van Leeuwen, kile@scopescholen.nl
Belangrijke data:
16 maart
17 maart
19 maart
19 maart
22 maart t/m 26 maart
1 april
2 april
5 april

Medezeggenschapsraad
Schelfhorst is stemlokaal. Kleuters Schelfhorst zijn vrij.
Geen gym ivm stemlocatie gymzaal Havikshorst
Rapporten mee naar huis
Voortgangsgesprekken
Paasviering (kinderen om 14.15 uur uit)
Goede vrijdag (alle kinderen zijn vrij)
Tweede paasdag (alle kinderen zijn vrij)

