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Nieuwjaar
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! We wensen u
allen een gezond en mooi nieuw jaar toe, waarin we hopelijk
snel weer regelmatig live contact met elkaar kunnen hebben.
Het onderwijs op afstand is weer van start gegaan en in de
school is de noodopvang begonnen. Voor iedereen is het weer
even wennen. We plukken de vruchten van de ervaring die we
eerder hebben kunnen opdoen en leren met elkaar weer bij.
Kinderen kunnen hun vragen zoveel mogelijk online aan de
leerkracht stellen in Google Meet of via de chatfunctie in
Google Hangouts. Mocht u zelf vragen hebben, dan kunt u de
leerkracht een mail sturen via Mijnschoolinfo.
Onder schooltijd wordt het schoolplein gebruikt voor pauzes
van kinderen in de noodopvang. Het is voor andere kinderen
dan niet mogelijk om op het schoolplein te komen spelen.

Kalender

06-01: 13.00-16.00 uur
studiemiddag
18-01: Vergadering MZR

19-01: Verkeersles groep 7
en 8: “Go safe zonder
afleiding”

Welkom
De komende tijd starten Pim, Vayen, Vajèn, Valerie, Floyd en
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Sarah op de Willinkschool. Door de scholensluiting loopt deze
start anders dan gepland. We heten alle nieuwe kinderen en
hun ouders van harte welkom en hopen hen snel op school te begroeten!

Welkom terug
We heten Mirthe weer welkom, zij start na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof deze
week in groep 3 op woensdag en donderdag. Een online start dus ook voor Mirthe. Gelukkig
heeft zij daar vorig schooljaar al ervaring mee opgedaan. Ze hoopt de kinderen en ouders
natuurlijk snel live te kunnen ontmoeten. Het was heel fijn dat Sophie tussen de herfst- en
kerstvakantie kon invallen in groep 3. Zij blijft gewoon bij ons in groep 7 en zal daar weer op
woensdag tot en met vrijdag werken.

Charlotte
Charlotte Elzinga, onze onderwijsassistent, heeft een huis gekocht in Apeldoorn en zal daar
in het voorjaar naartoe verhuizen. Vanaf februari heeft zij daar ook al een baan gevonden
voor drie dagen in de week. Dat betekent dat Charlotte minder dagen bij ons zal gaan
werken. Gelukkig blijft zij voorlopig nog bij ons op maandag en dinsdag en hoeven we haar
nog niet helemaal te missen. Voor de overige dagen gaan we op zoek naar een vervanger
voor Charlotte.
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Studiemiddag 6 januari
Op woensdagmiddag 6 januari a.s. is er een studiemiddag voor het team. Alle scholen binnen
het bestuur gaan over op hetzelfde administratiesysteem Parnassys. Woensdagmiddag krijgt
het hele team een online training over het gebruik hiervan.

Themaonderzoek inspectie uitgesteld
In de week voor de kerstvakantie zou de onderwijsinspectie een themaonderzoek uitvoeren
op de Willinkschool.
Een themaonderzoek is de lichtste vorm van onderzoek die de inspectie doet. De inspectie
gaat met de directie en intern begeleider in gesprek over de thema’s die de school kiest om
de onderwijskwaliteit te verbeteren. En zij is benieuwd hoe de school deze thema’s afstemt
op de leerlingen die zij op school heeft. Er volgt geen oordeel en geen verslag. De inspectie
gebruikt de informatie die zij ophalen onder andere voor de “Staat van het onderwijs”, die
elk jaar in april verschijnt. Verder vindt de inspectie het belangrijk dat scholen eigen ambities
kunnen stellen en gaat daarover graag in gesprek en geeft tips.
Na het bericht dat de scholen per 16 december hun deuren moesten sluiten, is het
themaonderzoek op voorstel van de inspecteur uitgesteld tot een nader te bepalen moment.
We houden u op de hoogte.

