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ALGEMEEN NIEUWS

Lockdown.
Iedere week krijgen we nieuwe informatie over de lengte van de lockdown en verandert ons
perspectief. Waar we in de vorige nieuwsbrief er nog van uitgingen dat we mogelijk op 25
januari weer open zouden gaan, is het nu 8 februari. Of dit werkelijk gaat gebeuren is nu nog
allerminst zeker. Kortom hoelang het nog gaat duren weet niemand. Het beeld dat in de media
wordt geschetst over het thuisonderwijs herkennen wij niet. Wij zien dat in alle groepen
iedere dag wordt gewerkt. De kinderen staan niet stil in hun ontwikkeling. We volgen de
leerlingen op afstand en proberen de kinderen zo goed mogelijk te helpen. Met de
ondersteuning van u als ouder thuis lukt dat aardig. Op het moment dat de kinderen weer
naar school komen zullen we met behulp van ons Cito leerlingvolgsysteem in kaart brengen
hoe de kinderen ervoor staan en daar een passend aanbod voor opstellen.
Voor de kerstvakantie hebben de leerlingen schoenendozen versierd voor het geplande
kerstontbijt. Deze dozen zijn inmiddels gedateerd en zullen we niet meer gaan gebruiken. Op
een geschikt moment zullen we de dozen mee terug naar huis geven.
Op het moment dat de school weer “normaal” open mag zullen wij ons in eerste instantie
focussen op een goede herstart van de groepen en het voorbereiden op de af te nemen CITOtoetsen. In overleg met de OR zullen we daarna gaan onderzoeken welke feestelijke
activiteiten (zoals bijvoorbeeld een schoolontbijt) mogelijk zijn.

Noodopvang.
In de bijlage vindt u nogmaals het formulier waarmee u uw kind(eren) eventueel kunt
aanmelden voor de noodopvang. Dit formulier kunt u sturen naar
directie.pierement@opspoor.nl. Dit formulier hoeft uitsluitend gebruik te worden door
ouders die hun kind voor het eerst aanmelden. De leerlingen die de afgelopen 3 weken op
vaste dagen naar school kwamen, worden zonder tegenbericht ook weer ingedeeld voor de
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periode tot 8 februari. Als uw kind op wisselende dagen de noodopvang bezoekt, verzoeken
wij u de nieuwe data door te geven via genoemd mailadres.
Nieuwe aanvragen worden uitsluitend gehonoreerd als beide ouders een cruciaal beroep
uitoefenen.

Bericht van SPURD
Top tips tegen de frustratie
Gefrustreerde, boze kinderen, die niet van de bank te krijgen zijn. Herkent u dit? Wat helpt is buiten
bewegen. Dat helpt tegen frustratie en depressie, en zorgt dat je beter slaapt. Op school gaan wij
twee keer naar buiten per dag. Hier twee tips om dat thuis ook te doen:
• Breng je kind naar Spurdfun! Spurdfun is ELKE DAG gratis sportaanbod vanuit Spurd. Buiten.
Inschrijven kan hier: SpurdFun | Spurd
• Download hier de ommetje app Ommetje - Maak wandelen leuker met deze app Hersenstichting. En maak een groep aan met familie, de straat, of vriendjes van jouw kind.
Na elke wandeling zie je wie er ‘bovenaan staat’. Het motiveert kinderen enorm om een
rondje te lopen. En het motiveert ouders, juffen en meesters ook!

Terugkeer juf Freya
Op 8 februari eindig het verlof van juf Freya en hervat zij haar werkzaamheden in de
kleuterbouw.
Freya heeft aangekondigd na haar verlof nog drie dagen te gaan werken. Om de situatie voor
de kleuters zo duidelijk mogelijk te houden, blijft Ineke daarom 4 dagen werkzaam in de
tamboerijn en Elke 3 dagen in de trompet. Freya zal haar dagen verdelen over beide groepen.
Vanaf 8 februari ziet de begeleiding van de kleutergroepen er als volgt uit:

Tamboerijn
Trompet

Maandag
Freya
Elke

Dinsdag
Ineke
Elke

Woensdag
Ineke
Elke

Donderdag
Ineke
Freya

Vrijdag
Ineke
Freya

Juf Dylaila was de afgelopen maanden 2 dagen per week de vervangster van Freya en is
momenteel nog werkzaam in onze noodopvang. Haar laatste werkdag op ’t Pierement is
vrijdag 29 januari. Daarna zal zij worden ingezet als kleuterleerkracht op de basisschool in
Beets. Wij bedanken hierbij Dylaila voor haar inzet in de afgelopen maanden en wensen haar
veel succes op haar nieuwe school.

Onze Schoolmaatschappelijk werker
Beste ouders/verzorgers,
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Mijn naam is Martijn Ruigewaard en ik werk als Schoolmaatschappelijk
werker op ‘t Pierement. U kunt bij mij terecht voor vragen over
opgroeien en opvoeden en de samenwerking met school.
Of misschien zit u zelf in een fase van uw leven waarin bepaalde vragen
spelen. Samen kunnen we op zoek gaan naar een passend antwoord of
de plek waar u dit kunt vinden.
I.v.m. Corona voer ik vrijwel uitsluitend onlinegesprekken.
Vriendelijke groet, Martijn Ruigewaard, m.ruigewaard@smdzw.nl
VAKANTIES

2020-2021

Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen:
Meivakantie
Hemelvaartsdag+
Vrije vrijdag:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie
STUDIEDAGEN

20-02-2021 t/m 28-02-2021
02-04-2021 t/m 05-04-2021
24-04-2021 t/m 09-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
24-05-2021
10-07-2021 t/m 22-08-2021

2020-2021

Maandag
Maandagmiddag
Donderdagmiddag
Vrijdag

01-03-2021 gehele dag
15-03-2021 vanaf 12.00 uur
01-04-2021 vanaf 12.00 uur
18-06-2021 gehele dag
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