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In dit Zwaluwnieuws leest u over:
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Coronanieuws
Geen schoolbrede afsluiting thema Gouden Eeuw
Digiwijzer
Taakwerk
Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari

Coronanieuws
De afgelopen weken hebben we vanwege coronabesmettingen onder het personeel
regelmatig moeten schuiven met de inzet van de medewerkers om de kinderen toch naar
school te laten komen en het onderwijs door te laten gaan. Dat is gelukt tot gisteren.
Groep 1/2 is geconfronteerd met een corona-uitbraak onder zowel het personeel als de
leerlingen. Het bleek niet haalbaar, voor de overgebleven leerlingen onderwijs te verzorgen,
zodat ik noodgedwongen heb moeten besluiten de voorjaarsvakantie voor groep 1/2 per
direct in te laten gaan. Hopelijk hebben we het na deze uitbraak gehad met corona, ik denk
dat we er allemaal wel klaar mee zijn.
Afgelopen dinsdag is tijdens de persconferentie aangekondigd dat de coronamaatregelen
worden versoepeld. Het aantal besmettingen is nog onverminderd hoog, maar de
ziekenhuisopnames blijven stabiel. Dit betekent dat er na de voorjaarsvakantie geen
mondkapje in de school meer nodig is voor de groepen 6 t/m 8 en voor volwassenen.
Tevens wordt de 1,5 meter afstand losgelaten. De basismaatregelen zoals vaak handen
wassen, ventileren, bij klachten thuisblijven etc. blijven wel van kracht.
Van diverse ouders heb ik al de vraag gekregen of de school voor ouders weer helemaal
open zal gaan nu de meeste maatregelen eraf gaan. We begrijpen deze wens en zien er
naar uit u allemaal weer te zien, maar hebben ook gemerkt dat de rust in de school en de
zelfstandigheid bij de leerlingen het onderwijs ten goede is gekomen. Daarnaast vinden wij
ouderbetrokkenheid heel belangrijk en moeten we misschien op zoek naar andere
mogelijkheden. U begrijpt het al, het vergt iets meer tijd om tot een weloverwogen besluit te
komen, dus ik kom hier na de vakantie op terug.
Geen schoolbrede afsluiting thema Gouden Eeuw
Morgen wordt het thema Gouden Eeuw afgesloten. De wens was om dit gezamenlijk met
alle kinderen te doen, maar ook nu speelt corona weer een bepalende rol. In de groepen 3

t/m 8 wordt wel aandacht geschonken aan de afsluiting, maar dit gebeurt in alle groepen
apart. Hopelijk kan het volgende thema wel gezamenlijk worden gestart of afgesloten.
Digiwijzer
Digiwijzer is een leerlijn voor digitale geletterdheid die kinderen op de basisschool laat
kennismaken met vier onderwerpen. Mediawijsheid (wijs worden met media), ICTbasisvaardigheden (het kunnen werken met de google-omgeving: google documenten,
google presentaties..), informatievaardigheden (hoe zoek je informatie op het internet) en
computational thinking (probleemoplossend leren denken).
Vorig schooljaar hebben de groepen 5/6 van de Zwaluw meegedaan aan een pilot van
Digiwijzer en daar waren zij erg enthousiast over.
Vanaf februari dit jaar werken we met de groepen 3 t/m 8 met Digiwijzer.
Taakwerk
In de afgelopen jaren heeft de bovenbouw gewerkt met het concept Taakwerk. Taakwerk
was onderdeel van de zorgstructuur op school en bevatte veel herhaling van de lesstof. Als
de leerkrachten extra begeleiding gaven aan de kinderen die meer hulp nodig hebben,
werkten de andere leerlingen zelfstandig aan hun Taakwerk.
Inmiddels wordt de extra begeleiding gegeven door juf Bernadette in de vorm van remedial
teaching (RT), zodat er al meer tijd was voor het herhalen van de lesstof, maar Taakwerk
werd ook nog steeds gedaan. Door te stoppen met Taakwerk is er nu meer tijd voor het
maken van opdrachten bij bijvoorbeeld de Alles in 1 informatieteksten, het werken met
DigiWijzer, het werken aan een project uit de Pittige Plus Torens of de Techniektorens. Dit
soort opdrachten vragen meer tijd van de leerlingen dan één vast lesmoment en door de
vrijgekomen tijd hiervoor te gebruiken, hebben leerlingen meer tijd om tot een uitgewerkt
eindproduct te komen. Bij het maken van deze opdrachten komen vaardigheden als
plannen, organiseren en timemanagement ook aan de orde.
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 19 februari begint de voorjaarsvakantie. Na een onrustige tijd rondom corona zijn
we hier allemaal wel aan toe. Ik wens u en uw gezin een fijne vakantie. We zien de kinderen
graag op maandag 28 februari weer gezond en uitgerust op school!
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