10-02-2021
Beste ouders/verzorgers,

Vrede is miljoenen handen
die samen bouwen, steen voor steen
aan een wereld vol van vrede
voor jou, voor mij,
voor iedereen ……

Welkom
Een warm welkom voor alle kinderen van Podium. Wat fijn dat we elkaar weer op school kunnen
ontmoeten.
Welkom op Podium
We heten Yara, Rose en Liewe van harte welkom in groep 1. We wensen jullie een mooie, leerzame
Podium-tijd toe!
Welkom terug
We zijn blij dat we Celine weer mogen verwelkomen op Podium. Haar verlofperiode zit er op en ze
heeft weer veel zin om op school aan het werk te gaan.
Celine gaat met verschillende groepjes kinderen werken en ook individuele leerlingen begeleiden.
Dit is i.v.m. coronamaatregelen een iets andere invulling dan vooraf gedacht, maar Celine ziet ernaar
uit om op deze manier met de kinderen aan de slag te gaan.
Nicole, Nienke en Wendy hebben Celine in haar verlofperiode vervangen.
De terugkomst van Celine betekent voor groep 5-6 dat ze alleen op dinsdag door Zoë en Nicole
gezamenlijk worden begeleid.
Met ingang van volgende week werkt Nienke op maandag in groep 3-4; de andere dagen van de week
staat Linda voor de klas.
Wendy blijft voorlopig bij ons en zal haar werkzaamheden, samen met Hennie, uitvoeren in groep 1-2.
Cito-toetsen
Normaal gesproken worden er in januari Cito-toetsen afgenomen. Vanwege de lockdown is dit
vanzelfsprekend niet gebeurd. Omdat er wordt geadviseerd om de Cito-toetsen voor de leerlingen t/m
groep 7 pas af te nemen, als de leerlingen minimaal twee weken op school zijn, stellen we de toetsing
uit tot na de voorjaarsvakantie. Er is hier voldoende tijd voor; de toetsen zijn genormeerd om tot en
met maart te gebruiken. De leerlingen van groep 8 mogen de toetsen al eerder maken i.v.m. de Cito
Eindtoets die in april plaatsvindt.
Rapporten
Om de rapporten van recente en adequate informatie te kunnen voorzien, hebben we het uitgeven
van de rapporten uitgesteld tot donderdag 1 april (geen grap).
Dit betekent dat we de resultaten van de Cito-toetsen mee kunnen nemen in het rapport van uw
zoon/dochter.

Oudergesprekken
Omdat we er waarde aan hechten om met u van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van uw
kind(eren), laten we de geplande oudergesprekken doorgaan.
Deze gesprekken vinden online plaats op dinsdag 16 en woensdag 17 februari.
Oudergesprekken plannen
De oudergesprekken kunt u zelf inplannen via de google agenda van uw kind (uiterlijk vrijdag 12
februari 12 uur).
Als u inlogt op cool.cloudwise.nl met het vechtstreekenvenen.nl account van uw kind, klikt u op de
classroom.
In de classroom van uw kind staat een link naar de google agenda. Als u hierop klikt, komt u terecht
op een afsprakenpagina. Hier ziet u tijden open staan. Als u een tijd aanklikt, vervolgens bij ‘wat’ de
naam van uw kind invult en op opslaan drukt, is de afspraak gemaakt.
U ontvangt in de loop van deze week van de leerkracht van uw zoon/dochter een email met daarin de
meet-link voor het gesprek. Als u hierop klikt op het moment van de afspraak, kan het gesprek online
plaatsvinden.
Social Schools
In het vorige Open Podium heeft u kunnen lezen dat we aan het onderzoeken waren of Social Schools
voor Podium een geschikte app zou zijn. Inmiddels is de proefperiode afgelopen en hebben we
besloten om de app in te gaan zetten. We verwachten hiermee een mooi nieuw communicatie
instrument in handen te hebben. Binnenkort kunt u van Linda informatie verwachten over het gebruik
van de app.
Gym- en muzieklessen
Om zo min mogelijk risico te lopen op coronabesmettingen is er binnen Vechtstreek en Venen voor
gekozen om de lessen die door vakleerkrachten worden gegeven, niet op de normale manier door te
laten gaan. Reden hiervoor is dat de vakleerkrachten met veel verschillende groepen in aanraking
komen. Het zou betekenen dat wanneer deze leerkracht corona oploopt, alle groepen in quarantaine
moeten. We hebben ervoor gekozen dat Astrid online beweegopdrachten blijft verzorgen. Indra maakt
weer digitale muzieklessen. We zijn blij dat Indra en Astrid op deze manier hun lessen vorm willen
geven.
Workshop periodetaak
De workshop periodetaak waaraan verschillende kinderen uit meerdere groepen deelnemen, gaat
voorlopig niet door in de vorm die we gewend zijn. De kinderen werken momenteel alleen samen met
klasgenoten om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden.
De kinderen kunnen in hun eigen groep en eventueel met klasgenoten die normaliter ook aan deze
workshop deelnemen aan de opdrachten werken.
We hopen dat we binnen afzienbare tijd weer gezamenlijk aan het werk kunnen.
Studiedag team 18 februari – alle leerlingen vrij
Donderdag 18 februari is een studiedag voor het team. We gaan ons op deze dag verdiepen in een
instrument voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van de kinderen. Met dit
hulpmiddel kunnen we de ontwikkeling van de kinderen nog beter op een overzichtelijke manier in
kaart brengen en het onderwijs plannen.
We krijgen begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van het systeem en deze ons
eigen te maken.
De kinderen zijn deze dag vrij.
Met oog op de veiligheid
We willen nogmaals vermelden dat de kinderen via het boomhutplein naar school gebracht mogen
worden. U als ouder verlaat het schoolterrein via het zandbakplein.
Bij het ophalen mag u uw zoon/dochter opwachten op het boomhutplein, houd hierbij wel 1.5 meter
afstand van anderen. Zodra uw kind naar buiten komt, is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer
huiswaarts keert (via het zandbakplein).
Met de kinderen is ook afgesproken dat zij het schoolterrein via het zandbakplein verlaten.
We hopen op uw medewerking en verwachten hiermee een zo veilig mogelijke situatie te creëren.
bevorderen tussen school

Jarigen
02 januari
14 januari
19 januari
21 januari

25 januari
29 januari
30 januari
02 februari
10 februari
19 februari
22 februari
23 februari

Yara
Sebastiaan
Rose
Aleen
Lotte
Jesse
Anne Mette
Maxim
Boaz
Sophia
Senna
IJsbrand
Micah
Tobias
Joas
Mirre

groep 1
groep 4
groep 1
groep 1
groep 6
groep 7
groep 7
groep 8
groep 4
groep 7
groep 4
groep 7
groep 1
groep 2
groep 5
groep 6

Allemaal van harte gefeliciteerd! We hopen dat de kinderen die al jarig zijn geweest een gezellige
verjaardag hebben gehad. De andere kinderen wensen we alvast een fijne verjaardag toe!

Agenda
februari
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

16
17
18
19 t/m 26

oudergesprekken
oudergesprekken
studiedag team; alle leerlingen zijn vrij
start voorjaarsvakantie; alle leerlingen zijn vrij

maart
woensdag

17

studiedag team; alle leerlingen zijn vrij

Tot slot
Een hartelijke groet,
mede namens het team,
Petra Eindhoven

