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De Tillegraaf 

Agenda 

17 januari MR 

4 februari Studiedag, alle leerlingen vrij 
 

Corona 

• Deze maandag was tamelijk bijzonder: slechts 

drie kinderen waren niet op school. 2 waren 

gewoon ziek, en een leerling heeft een 

vaccinatieprik gehaald. En uiteraard was het 

mooi dat de school weer gewoon open was.   

• Hoe de komende weken gaan verlopen weten 

we niet. We doen ons uiterste best om school 

voor alle kinderen zoveel mogelijk door te 

kunnen laten gaan. En soms zullen we tegen 

de grens botsen en hebben we geen andere 

oplossing dan een groep thuis te laten. Ook nu 

speelt het enorme leerkrachtentekort een rol. 

Eerder dit jaar hebben we gezegd dat we een 

groep niet langer dan 2 dagen achtereen thuis 

te laten zitten bij ziekte of afwezigheid van 

een leerkracht. Zie de Tillegraaf van 4 oktober 

2021. Dat proberen we ook de komende 

weken vol te houden. Totdat we ook daar 

tegen onze grenzen aan botsen.  

• Swim2Play was een van de laatste activiteiten 

op school die nog met ouders gedaan werd. 

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van onze 

Holding Adenium in overleg met de scholen 

besloten dit voor de komende weken te 

cancellen. Jammer natuurlijk, maar gezien de 

snelle groei van de besmettingscijfers zeer 

begrijpelijk. 

 

Oudergesprekken 

In de week van 14 t/m 18 februari zijn de 

oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 

gepland. Deze zijn verplicht. De gesprekken zijn 

digitaal. Rond 6 februari krijgt u via Parro een 

uitnodiging om u in te schrijven. De inschrijving 

stopt donderdag 10 februari. 

De groepen 8 hebben hun adviesgesprekken ook 

digitaal. Over het hoe en wanneer wordt u later 

nog geïnformeerd.  

 

KiVa 

We zijn dit schooljaar, zoals elk schooljaar, gestart 

met de gouden weken. Deze weken stonden in 

het teken van de groepsvorming. De onrust door 

de coronamaatregelen, ziekte, 

kinderen die met het gezin in 

quarantaine moesten en  

thuisonderwijs in verband 

met de afwezigheid van een 

leerkracht zijn allemaal 

oorzaken die van invloed zijn 

op de sfeer in de groep. Daarom gaan we na de 

kerstvakantie eerst van start met de Zilveren 

weken. We bepalen opnieuw de norm en gaan 

werken aan een fijne groep Dit willen we bereiken 

door: 

• Samen met elkaar terug te blikken en vooruit 

te kijken.  

Wat was fijn in de 1e helft van het schooljaar? Wat 

vonden we moeilijk met elkaar? Wat willen we 

graag anders doen de komende tijd? 

• De vastgestelde groepsregels te bespreken. 

Bij de start van het schooljaar hebben alle 

groepen regels met elkaar afgesproken. We gaan 

kijken of er regels zijn die niet meer nodig zijn en 

of er regels zijn die we willen toevoegen. 

• Aandacht te hebben voor het wij-gevoel. 

We spreken de leerlingen aan op de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Wij zijn een groep en wij 

helpen elkaar en zorgen voor elkaar. Om dit te 

bereiken ruimen we de eerste weken veel tijd in 

voor groepsvormende activiteiten. 

 

Samen maken we er 

een fijne school van! 
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