extra - maart
2021
Beste ouders,
Als vervolg op de brief die alle ouders van de sopogo-scholen vandaag ontvangen, vindt u hieronder
aanvullende aandachtspunten vanuit de school. Ook informeren we u over de voortgang van de
ouderpeiling en de ingebruikname van Parro.
Corona-maatregelen J.C. van Gent.
Alle nu geldende afspraken t.a.v. halen en brengen, hygiëne, schoonmaak en ouders in de school
blijven gewoon gelden. Bij wijzigingen zullen we u op de hoogte stellen.
T.a.v. de hervatting van de gymlessen nog een aanvulling: we streven ernaar om elke groep één keer
in de gymzaal te laten gymmen. Omdat de gymzaal volgende week in gebruik is als stemlokaal voor
de verkiezingen, starten we de gymlessen op in de week van 22 maart. Dit geeft u tijd om de
gymspullen weer mee naar school te geven. Het gymrooster zal volgende week met u gedeeld
worden.
Aanmelden voor de noodopvang (14.00 - 15.15 op ma, di, do en vr) voor de periode tot aan de
meivakantie staat alleen open voor ouders in cruciale beroepen. Dit kan uitsluitend via een mailtje
naar meester Albert (a.tonissen@sopogo.nl).
Aankondiging invoering Parro.
In de vorige nieuwsbrief kondigden we het al aan en volgende week is het zover: we schakelen over
op Parro, het nieuwe oudercommunicatiemiddel. a.s. Maandag ontvangt u in uw mailbox een brief
met een uitnodiging om u aan te melden. Daarin staan alle stappen duidelijk beschreven.
Parro is ook beschikbaar op uw smartphone. U moet daarvoor de app uit de apple-store of
google-playstore downloaden. (zoek op Parro).
Nogmaals: binnenkort verloopt (bijna) alle berichtgeving vanuit school via Parro. Het is dus van het
grootste belang dat u het stappenplan volgt wat u maandag in uw mailbox ontvangt.
Aankondiging ouderpeiling andere tijden.
Ook via de mail (ja, we zijn lekker bezig) ontvangt u donderdag uitgebreide informatie over de
ouderpeiling die de medezeggenschapsraad organiseert in het kader van de verkenning van de
mogelijke invoering van andere schooltijden. Vrijdag ontvangt u de formulieren waarop u uw mening
kenbaar kunt maken. Deze formulieren worden aan het oudste kind uit het gezin meegegeven en we
verwachten ze ingevuld weer retour. Ook nu vragen we u dringend om u medewerking te verlenen.
Zeker over zo’n toch ingrijpende wijziging willen we erg graag de mening van de ouders peilen.
Voor alle duidelijkheid: ouders met hun jongste of enige kind in groep 8 worden niet meegenomen in
de peiling. Zij krijgen immers niet te maken met een mogelijk wijziging van de tijden.
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Terugkoppeling ouderenquête thuisonderwijs.
Veel ouders hebben de moeite genomen om de enquête over het thuisonderwijs in te vullen.
Bedankt daarvoor! Als we naar de uitkomsten kijken en ze vergelijken met die rond de sluiting van de
scholen in maart 2020, kunnen we tevreden zijn. Op alle bevraagde onderdelen waren ouders een
stuk meer tevreden. Dat geldt overigens ook voor het team. Door twee keer per dag een verplicht
contactmoment in te bouwen waren alle kinderen in beeld en kon het schoolwerk op de
hoofdvakken redelijk doorgaan. Hoe groot de eventuele achterstanden (of voorsprongen) precies
zijn, wordt duidelijk door de afname van de Cito-toetsen (groep 3 t/m 7). De resultaten van deze
toetsen zullen met u besproken worden tijdens de komende oudergesprekken. Deze staan overigens
gepland vanaf donderdag 8 april.
We zijn ons er heel goed van bewust dat het geven van afstandsonderwijs verre van ideaal was.
Gelukkig konden we rekenen op begrip en ook waardering van ouders. Er is echter altijd ruimte voor
verbetering. Ook kritische opmerkingen nemen we serieus.
Over één ding echter is iedereen het eens: de hoop dat een derde enquête over het thuisonderwijs
niet meer nodig zal zijn !!
Bericht van de buurtsport.
We delen graag een bericht van de buurtsport: Wil jij graag een sport uitproberen om te ontdekken
of het bij je past? Dat kan! Vele sportverenigingen stellen in april hun lessen open. Kijk voor het
aanbod op www.gosportencultuur.nl en schrijf je in om mee te doen. Inschrijven is mogelijk t/m 23
maart.
herinnering: Goede vrijdag en 2e Paasdag.
Omdat de volgende nieuwsbrief pas begin april verstuurd zal worden, wijzen we u op een tweetal
vrije dagen begin april. Het lange paasweekend start op vrijdag 2 april en duurt tot en met maandag
5 april.
Tot slot…..
Een berichtje van…….
Beste kinderen, ouders en collega’s,
Na 42 jaar ben ik gestopt op de J.C. van Gentschool. Een school waar ik me altijd fijn en vertrouwd
voelde en enorm heb genoten van het lesgeven.
Ik ga samen met mijn man genieten van ons pensioen.
Fijn om te zien dat je kinderen in de klas hebt gehad waarvan je de ouder ook les hebt mogen geven.
Fijn dat ik op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie nog een dagje naar school kon komen om echt
afscheid van alle kinderen te nemen.
Het was een hele gezellige dag vol verrassingen, ik heb ervan genoten!

2

Heel erg bedankt daarvoor en voor de fijne tijd met elkaar.
Ik wens jullie allemaal nog een fijne tijd op de J.C. van Gentschool toe!
Tot ziens!

Groeten, juf Lianne.
Tot slot van onze kant: voor straks : fijn weekend, allemaal.
met een vriendelijke groet, namens het team,
Albert

Vakantie en vrije dagen schooljaar 2020-2021.
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsspelen
studiedag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
laatste schoolweek
Zomervakantie:

vrij 2 april 2021
ma 5 april 2021
verkort rooster op vr 23 april 2021
ma 26 april 2021 (let op hele dag)
di 27 april 2021
ma 3 mei t/m vrij 14 mei 2021 (let op inclusief Hemelvaart)
ma 24 mei 2021
verkort rooster 8.30 - 12.00 uur, groep 8 do. en vr. vrij
ma 19 juli 2021 t/m vrij 27 augustus 2021
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