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Corona, talent en veerkracht
Inmiddels zijn er alweer 2 weken om met het onderwijs op afstand. Samen met het team kan ik zeggen dat dit heel
fijn verloopt. De contacten en samenwerking met de ouders gaan goed, de kinderen doen goed mee en het dagelijks
contact met de kinderen via Google Classroom en Meet gaat fijn. Gelukkig zijn de problemen met Moo verholpen.
De komende 3 weken, in ieder geval tot aan 8 februari zullen de scholen gesloten blijven.
Dit heeft een aantal consequenties.








De Cito toetsen zullen tot nader bericht worden uitgesteld.
Het rapport zal op vrijdag 12 februari mee naar huis gaan. Dit zal weer een rapport in aangepaste vorm zijn.
De oudergesprekken op 16 februari zullen digitaal plaatsvinden.
De Lammetjesdag 2021 gaat niet door
De geplande feestelijke ouderavond op 1 april wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum
Het doorschuiven van de groepen zal plaatsvinden 2 weken nadat de scholen weer open gaan. In de eerste
twee weken kunnen de kinderen weer wennen aan het schoolse ritme en worden Cito toetsen afgenomen in
de huidige groep.
De ouders van de leerlingen van groep 8 krijgen eventuele aanvullende informatie over voortgezet onderwijs
via meester Ger

Het werken met talenten, waarmee we dit jaar zijn gestart, blijft ook in deze periode in de groepen aan bod komen.
Van u vraagt deze periode ook zeker talent op allerlei vlak. Dit zal voor iedereen verschillend zijn.
In ons onderwijs zijn we deze periode bezig met groeitaal. Dit zijn waarderende en aanmoedigende zinnen. Deze
zinnen helpen kinderen groeien als ze aan het leren zijn. Een voorbeeld van een groeizin is: Ik zie dat het steeds
beter lukt om…
In de bijlage van dit weekjournaal vind u meer informatie over groeizinnetjes.
In het voorjaar zal het team twee maal een praktische teamscholing krijgen over het voeren van talentgesprekken.
Daarnaast zult u in het rapport ook de talenten weer tegenkomen.
Tot slot, crisis vraagt om veerkracht, ons vermogen om met tegenslag en teleurstelling om te gaan.
Ik vind het mooi om te zien dat de kinderen, ouders en leerkrachten van de Lantscheene laten zien veerkrachtig te
zijn, in deze voor veel mensen moeilijke tijd.
Voor nu blijf gezond,
Namens het team,
Groet, Annelies

Aanwezigheid Annelies
Datum
Maandag 18 januari
Dinsdag 19 januari
Donderdag 21 januari
Vrijdag 22 januari
Maandag 25 januari
Dinsdag 26 januari
Donderdag 28 januari
Vrijdag 29 januari

Locatie
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene
Obs de Lamer
Obs de Lantscheene

Volgende weekjournaal
Het eerstvolgende weekjournaal van schooljaar 2020 -2021 zal op maandag 15 februari 2021 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlage:

Agenda
Januari
18
Februari
6
12

Weekjournaal

15
16
22 t/m 26

Oud papier
Juf Cobie jarig
Rapporten mee
Weekjournaal
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Voorjaarsvakantie

Maart
8
17
22
22
30

Weekjournaal
Open dag
Juf Inez jarig
Weekjournaal
Juf Annelies jarig

April
1
2
5
6
7
14
17
19
19
21
23
27
28
1-9 mei

Feestelijke ouderavond (wordt verplaatst)
Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede paasdag alle leerlingen vrij
Weekjournaal en startdag Project Mei-spielen ‘Op avontuur’
Schoolvoetbal
Project ‘Op avontuur’
Oud papier
Weekjournaal
Eindtoets Route 8
Project ‘Op avontuur’
Koningsspelen
Koningsdag
Project ‘Op avontuur’
Meivakantie

Mei
10

Start school
Weekjournaal

12
13-16
18
19
21
24
25

Project ‘Op avontuur’
Hemelvaartweekend
Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
Schoolkorfbal
Afsluiting Mei-spielen project ‘Op avontuur’
Koningsdag voor kunst en cultuur
2e Pinksterdag-alle leerlingen vrij
Weekjournaal

Juni
1 t/m 4
7
7
14
19
21
28
29

Avondvierdaagse
Weekjournaal
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Oud papier
Weekjournaal
Rapport mee
Oudergesprekken

Juli
5
8
9

Weekjournaal
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Leerlingen 12 uur vrij.

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie@obsdelantscheene.nl
Met vriendelijke groet,
Team Obs de Lantscheene

