De Meiboom Algemeen

Enquete/ poll

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Normaliter had u dit schooljaar al een
informatieve ouderavond gehad en
minstens twee koffieochtenden. De
ouderavond die altijd georganiseerd wordt
door de ouderraad was al aanhangig
geweest. We zijn nu in samenspraak met
de MR aan het onderzoeken hoe we op
een veilige manier met u als ouder in
contact kunnen komen. Binnenkort kunt u
een bericht via Jacob Anema verwachten
met het verzoek deze in te vullen. Zo
hopen wij inzicht te krijgen in wat er leeft
onder u en waar behoefte aan is. Wij
zullen hieruit dan met een passende
uitnodiging/ voorstel komen.

De nieuwsbrief van basisschool De
Meiboom verschijnt minimaal 1x per
maand, maar indien nodig vaker. Waar u
ouders leest bedoelen wij ook
verzorger(s).
Groet, Team De Meiboom

Thuisonderwijs
Helaas zijn de kinderen nog niet in de
gelegenheid om naar school te gaan dit
jaar. De leerkrachten doen hun uiterste
best om het thuisonderwijs vorm te
geven. We geven volgens de richtlijnen
van de inspectie les in de meest essentiële
vakken. Ook proberen de leerkrachten een
zo goed mogelijk contact te houden met
de kinderen en de ouders. Wij willen er
graag voor de kinderen en u als ouder zijn,
mocht u met vragen zitten of u worstelt
ergens mee, aarzel dan ook niet om
contact met de leerkracht op te nemen.
Ook de goede ervaringen horen wij graag!
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De leerlingenraad
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de
website www.demeiboomwarns.nl

Zilveren week
Zodra de kinderen weer naar school
mogen zullen wij ze ontvangen met een
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zilveren week. Het thema zal zijn Escape
room Frysk; waarover u, als we weer van
start mogen, informatie zult ontvangen.
Ook zullen we dan aan de slag gaan met
het maken van ons schoollied. Er is
aankomende zomer een lustrum van de
Meiboom op handen en wat is er dan
leuker dan een eigen schoollied te
hebben! Kortom, wij kunnen niet wachten
om weer live te mogen beginnen.

Noodopvang
Kinderen van wie de ouders in cruciale
beroepen werken en kinderen in een
kwetsbare positie, kunnen tijdens de
schooluren terecht in de school voor
'noodopvang'. Indien één ouder een cruciaal
beroep uitvoert, is het verzoek zoveel als
mogelijk de opvang thuis zelf te regelen. Maar
als het echt niet lukt, kunt u een beroep doen
op de noodopvang in school. De noodopvang
wordt afwisselend verzorgd door Suzanne
Visser, Hiltsje Feenstra, Tiemen Landman en
de leerkrachten.
De lijst met cruciale beroepen is te vinden op
de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c
oronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-stu
denten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-b
eroepen
Mocht u daar gebruik van willen maken, kunt
u een mail sturen naar
jella.van.seters@gearhing.net
Wilt u ook aangeven welke kinderen en op
welke dagen u noodopvang nodig heeft.

Rapportgesprekken/
oudergesprekken
De rapportgesprekken stonden gepland
rond de voorjaarsvakantie. Aangezien de
kinderen nu thuis zijn en niet getoetst
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worden, zullen deze gesprekken
uitgesteld worden, evenals het
bijgewerkte rapportfolio. Mocht u toch
behoefte hebben even te sparren met de
leerkracht kunt u altijd contact opnemen
via de Parro app of de mail.
De ouders van de kinderen van groep 1
en 2 zullen waarschijnlijk wel rond de
voorjaarsvakantie een uitnodiging
krijgen voor de gesprekken.

Leesmethode Blink
Op woensdagmiddag 27 januari a.s. volgen de
leerkrachten van groep 4 t/m 8 een
startbijeenkomst over Blink Lezen. Blink Lezen
is een complete leesmethodiek voor groep 4
t/m 8, waarin begrijpend lezen (en luisteren
en kijken), technisch lezen, vrij lezen en
voorlezen zijn gecombineerd. De
leesmethodiek Blink Lezen is volledig nieuw en
dus nog volop in ontwikkeling. De komende
maanden proberen 100 scholen de eerste
thema’s van Blink Lezen uit en voorzien de
makers van feedback. Zo kunnen zij het
lesmateriaal verder optimaliseren. De
Meiboom is één van de scholen die de
methode gaat uitproberen. Bent u
nieuwsgierig naar Blink Lezen? Bekijk dan
onderstaande, korte, informatieve video.
https://www.youtube.com/watch?v=kPPhJUK
dSHE

Methode wereldoriëntatie
Na een aantal jaren gewerkt te hebben met
Topondernemers, willen wij graag
onderzoeken wat voor andere methodes er
zijn voor wereldoriëntatie. Dus één methode
waar de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur en techniek onder vallen. Het liefst
zouden we zien dat dit ook gecombineerd kan
worden met het vak: Taal.
Voor dit schooljaar geven wij onszelf de kans
om drie methodes samen met de kinderen uit
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te proberen. Blink W.O. hebben we
uitgeprobeerd en zodra de school weer open
is gaan we starten met een thema van de
methode Faqta. Het mooie van Faqta is, is dat
het past bij onze taalmethode van Staal. We
hebben een online informatiebijeenkomst
gevolgd en dit zag er veelbelovend uit. Na de
weken van uitproberen van Faqta gaan we tot
slot nog werken met Jeelo.

Vakantierooster 2020-2021

28 januari

ID-vergadering

We hopen dat we voor de zomervakantie een
goede keuze kunnen maken met welke
wereldoriëntatie-methode we door zullen
gaan.

20-28 februari

Voorjaarsvakantie

U kunt het nieuwe vakantierooster vinden op
de website. Daar staan ook de studiedagen
vermeld.

Agenda

Thuiswerktips
Op www.demeiboomwarns.nl staan een
heel aantal leuke thuiswerktips. Ook vindt
u er een compleet middag programma
voor uw kinderen.

Ouderraad
Informatie over de ouderraad en de
notulen van de vergaderingen staan op
www.demeiboomwarns.nl onder het
kopje Ouders, Ouderraad. Het mailadres
van de ouderraad is
or.meiboom@gearhing.net

MR/OMR en GMR
De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond
de MR, OMR en GMR kunt u terugvinden
op www.demeiboomwarns.nl onder het
kopje Ouders, Medezeggenschap. Als u
dan naar het juiste kopje gaat, vindt u daar
de desbetreffende informatie.

Identiteitscommissie
De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond
de indentiteitscommissie kunt u
terugvinden op www.demeiboomwarns.nl
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