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Rapport mee

22- 26 februari
voorjaarsvakantie

Wat is het een vreemde tijd! Op dit moment zitten we weer in een periode
met thuisonderwijs. Er ontstaat een hele andere druk op de organisatie
bij u thuis en bij ons op school. We horen en lezen dat de meeste
kinderen en ouders hun weg weer hebben weten te vinden. Dat geldt
ook voor het team van De Sprankel. Vanuit de evaluatie van de vorige
periode met thuisonderwijs hebben we nu enkele aanpassingen gedaan en andere
afspraken gemaakt. Op dit moment komen de eerste berichten binnen dat mogelijk de
lockdown wordt verlengd, dit betekent dat we waarschijnlijk nog een periode ons
moeten richten op thuisonderwijs. Wij volgen met u de komende persconferentie en
houden u op de hoogte.
Naast thuisonderwijs verzorgen wij ook de noodopvang in de school. In vergelijking
met de vorige periode zien wij dat er een toename is van leerlingen. Hier zit een
behoorlijke organisatorische spanning op. We vangen een groep leerlingen die vanuit
een kwetsbaarheid de ondersteuning op school nodig heeft, we organiseren
thuisonderwijs en we proberen zo goed mogelijk de noodopvang in te richten. We
vragen u dan ook met klem om alleen gebruik van de noodopvang te maken als er
voor uw kind echt geen andere opvangmogelijkheden zijn in uw privé-omgeving zijn.
U hebt vast gemerkt dat de softwareleveranciers (waaronder Parro en Zwijssen)
problemen hebben door de grote toename van thuisonderwijs. We weten dat de
softwareleveranciers alles proberen om problemen te verhelpen. Een prachtige
uitkomst is de ICT-helpdesk van PCBO de eerste drie dagen. De helpdeskmedewerkers
hebben het druk gehad, maar mede door de positieve reactie van ouders kijken zij met
een goed gevoel terug op deze service.
In de mailing, op Parro en in het Sprankelnijs zullen we u zo goed mogelijk informeren.
Door de periode van thuisonderwijs zullen we in onze jaarplanning enkele
aanpassingen moeten doen. We denken daarbij aan de leerlingvolgsysteemtoetsen, het
meegeven van het rapport en de aanstaande oudergesprekken. Wij wachten de
komende maatregelen af. De data in de ‘agenda’ en jaarplanning zijn dan ook onder
voorbehoud van de maatregelen.
Wij wensen u succes en alle gezondheid toe voor de komende periode!
Namens het team CBS De Sprankel, Jehannes Bokma

Gebruik van het schoolmailadres
In zijn algemeenheid geldt dat leerlingen van een school bij PCBO Leeuwarden e.o. een persoonlijke Microsoft Office 365
account krijgen. Gedurende de schooljaren gebruiken de leerlingen dit account, met hieraan gekoppeld een persoonlijk
mailadres, voor noodzakelijk en adequaat gebruik van (online) software. Ook kunnen leerlingen dit @pcboleeuwarden.nl
adres thuis gebruiken voor bijvoorbeeld het werken met Microsoft Teams. Het Microsoft Office 365 account is dus puur voor
(intern) gebruik.
Bij uitschrijving van de school wordt dit Microsoft Office 365 account weer verwijderd met alle daarbij behorende data.
De schoolorganisatie behoudt het recht van het beheer van het wachtwoord van leerlingen. Het Microsoft Office 365 account
is in bruikleen bij de leerlingen.
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben inmiddels een account. We hopen de kinderen van de groepen 1 en 2 in de
komende periode te kunnen voorzien.
Nieuws uit het team
- Amanda: Amanda heeft de kinderen, de ouders (groep) en het team verteld over haar zwangerschap.
In juni verwachten zij en haar man hun derde kindje! Een ware babyboom op De Sprankel! Gefeliciteerd Amanda!
- Vervanging Denise: Denise zal maandag 25 januari met zwangerschapsverlof gaan. Zij wordt vervangen door
Sanne Dijkstra. Sanne zal daardoor 5 dagen in groep 7/8 lesgeven tot het verlof van Anke eindigt (1 maart).
Vanaf 1 maart zullen we de volgende verdeling in groep 7/8 hebben: op maandag – dinsdag en woensdag Anke en op
donderdag en vrijdag Sanne (tot het einde van het schooljaar/zwangerschapsverlof Denise).
- Vervanging Jitske: Jitske zal per maandag 1 maart met zwangerschapsverlof gaan. Zij wordt vervangen door Folkje Bron
(maandag-dinsdag-woensdag) en Lizzy van Beilen (donderdag-vrijdag). Twee nieuwe gezichten voor ons en u. In het
volgende Sprankelnijs stellen zij zich aan u voor. Agnes zal op woensdag groep 1C les gaan geven. Jana zal dan de overige 4
dagen houden in groep 1C.

