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Betreft: 5-daagse schoolweek, rapport, oudergesprekken, praktische punten 
 
Dag ouders/verzorgers, 
(waar in het vervolg van de brief ouder staat, kan ook verzorger worden gelezen indien van toepassing)  
 
Op 8 februari openden de basisscholen na de lockdown de deuren. Vanwege bepaalde voorwaarden 
waaronder we open konden is in eerste instantie gekozen voor een 4-daagse schoolweek. Na de 
voorjaarsvakantie vanaf maandag 1 maart willen we weer zoveel mogelijk als normaal opengaan en 
gaan de kinderen dus ook weer op vrijdag en de kinderen van groep 1/2 op woensdag naar school. In 
deze brief is te lezen hoe dit wordt georganiseerd, wordt een toelichting gegeven op de rapporten, 
oudergesprekken en wordt nog een aantal praktische punten toegelicht.  
 
5-daagse schoolweek 
De intentie is om volledig open te gaan, waar dit mogelijk is.  
 
Groep 1/2/3: na de voorjaarsvakantie is er voor een deel van de week vervanging, maar er zijn ook drie 
bekende gezichten voor de kinderen. Hoe dit precies wordt vormgegeven staat binnenkort op de Parro 
app van groep 1/2/3. De eerste week na de voorjaarsvakantie kunnen de kinderen in ieder geval zoals 
gebruikelijk naar school (groep 1 maandag tot en met donderdag, groep 2/3 de hele week).  
.  
Groep 4/5/6: de kinderen gaan op maandag tot en met vrijdagochtend (11.45 uur) naar school. Op de 
vrijdagmiddagen 5, 12, 19 en 26 maart is er geen personele bezetting. Daarmee vallen twee vakken 
weg. Informatieverwerking wordt in het weekprogramma opgenomen, de gymles komt te vervallen en 
we hopen dat de vrijdagmiddag voldoende ruimte geeft om kinderen lekker te laten bewegen.  
 
Groep 7/8: geen belemmeringen, de kinderen gaan de hele week naar school met op maandag juf 
Elsa en dinsdag tot en met vrijdag juf Frounie.  
 
Rapport 
Aan het eind van dit schooljaar gaat er met de kinderen van groep 2 t/m 8 weer een normaal rapport en 
portfolio mee. Halverwege dit schooljaar zal dit in aangepaste vorm zijn met de gegevens die bekend 
zijn, een ik-rapport en een gespreksformulier voor het oudergesprek. Dit gespreksformulier is een 
leidraad voor het gesprek met punten als: de inhoud van het onderwijs, taak-werkhouding, het 
onderwijs tijdens de lockdown etc.  
 
  

http://www.obsdewierde.nl/
mailto:obsdewierde@lauwerseneems.nl
http://www.facebook.com/ikcadorp


Oudergesprekken 
De oudergesprekken zijn vanwege de lockdown later dan gepland, namelijk: 
 

Week van… 
 

Groep Wie? Hoe? 

Week van 8 maart 
 

8 * Kind, ouder, leerkracht Fysiek op school 

Week van 15 maart 
 

1/2/3 ** Ouder (s), leerkracht Via Teams 

Week van 22 maart 
 

4, 5, 6, 7 Ouder (bij voorkeur 1) 
en leerkracht 

Fysiek op school 

 
*Voor groep 8 geldt dat dit gesprek onder andere gericht is op de plaatsingswijzer en wordt het 
eindadvies voor het VO gegeven.  
**Voor de kinderen in groep 1 die dit kalenderjaar op school zijn gestart of starten gelden deze 
oudergesprekken niet, omdat de kennismakingsgesprekken net hebben plaatsgevonden.  
 
Op de woensdag voor de week waarin het gesprek plaatsvindt, komt er op de Parro app een 
inschrijfmogelijkheid. Als ouders er vanwege Corona problemen mee hebben om op school te komen, 
maken we een andere afspraak. Ouders dragen in school een mondkapje tot de plaats van het gesprek 
(tijdens het gesprek kan het mondkapje af) en desinfecteren de handen bij binnenkomst. Wanneer een 
ouder klachten heeft, geldt dat er een andere afspraak wordt gemaakt. 
 
Praktische punten: Kwink, luizencontrole, vakleerkrachten en punten uit de vorige ouderbrief 
 
Kwink 
Na de voorjaarsvakantie starten we met de Kwink ‘Sociaal-emotioneel leren op het schoolplein’ (groep 
123: speel fijn op het plein, groep 4 t/m 8: neem de afspraken mee naar het schoolplein). De focus ligt 
op de omgang met elkaar op het schoolplein bijvoorbeeld tijdens het spel. 
 
Luizencontrole 
Op dit moment vindt er geen luizencontrole plaats op de woensdag na de vakanties vanwege alle 
maatregelen. Daarom vragen we jullie dit regelmatig zelf in de gaten te houden.  
 
Vakleerkrachten 
Met de gymlessen zouden we weer starten met de heropening op 8 februari, ware het niet dat er twee 
maandagen uitvielen en dus de lessen van de vakleerkracht gymnastiek ook. Na de vakantie zijn er dus 
op de maandagen (mits geen ijvrij of dicht wegens hittegolf…) gewoon weer gymlessen van meester 
Ewart voor groep 3 t/m 8.  
Ook de kunstlessen worden weer fysiek hervat. Tot nu toe hebben we steeds superleuke online lessen 
gevolgd van juf Tabitha, maar we zijn ook blij dat er de ruimte is om dit weer in het echt te laten 
plaatsvinden. HVO en GVO worden voorlopig nog niet hervat.  
 
Punten uit de vorige ouderbrief 
Deze punten blijven hetzelfde in vergelijking met de ouderbrief van 4 februari: 

- Kinderen naar school brengen en ophalen,  
- gespreide begin- en eindtijden en de loop door de gang in de pauzes,  
- hygiëneregels,  
- volwassenen en externen in de school,  
- quarantaine regels.  
- De aanscherping van de beslisboom (verkouden kinderen blijven thuis; gelukkig gaan we de 

lente tegemoet      ).  

 
Een fijne week met de kinderen gewenst met heerlijk lenteweer en mooie momenten! 

Mede namens het team en in samenspraak met de medezeggenschapsraad,  
Floor van de Werfhorst 
IKC De Wierde 
 


