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Blijkbaar is 2021 een jaar waarin we alle omstandigheden voor de kiezen krijgen, die
we zelfs nog niet hadden bedacht.
Zo startten we met 5 weken onderwijs op afstand.
Vervolgens wilden we weer beginnen, maar zorgde zware sneeuwval voor overlast.
Gelukkig kregen we alles rond en konden leerkrachten veilig naar school komen om
toch te beginnen op maandag 8 februari, zij het wat later.
En de week daarop gooide de inzettende dooi roet in het eten. Wederom code rood
door Rijkswaterstaat. De schoolbesturen besloten op zondagavond dat alle scholen
in Salland op maandag de 15e februari gesloten bleven.
De eerste maanden van 2021 is er daarmee een enorm beroep gedaan op
positiviteit, flexibiliteit en creativiteit van iedereen.
Voor ouders is het hartstikke lastig om de avond van te voren nog te horen dat de
school later begint of zelfs helemaal dicht blijft.
Voor leerkrachten is het lastig om de avond van te voren de voorbereidde lessen om
te zetten in een online programma.
En toch is het ons samen steeds gelukt om er goed doorheen te komen! Dankzij de
inzet en de positiviteit van een ieder. Samen kijken naar wat WEL kan en niet blijven
hangen in wat onmogelijk is. Heel hartelijk dank daarvoor. Daarin zie je dat we in
Wijhe-Wesepe samen sterk staan!
We hopen dat het jullie kinderen en onze leerkrachten bespaart blijft dat de hele
groep en meester/juf minimaal 5 dagen in quarantaine moet door een Coronapositief-geteste in de groep. Mocht dat het geval zijn dan zal er wederom veel van
jullie en onze creativiteit, positiviteit en flexibiliteit gevraagd worden. Want als dat
bericht komt, moet de groep zo snel mogelijk in quarantaine. En mocht dat bericht
op een avond of in het weekend komen, dan mag de groep de dag daarop niet naar
school. Ook dan moeten we roeien met de riemen die we hebben en wederom kijken wat er die 5 dagen WEL kan.
We vertrouwen er op dat we dat niet mee gaan maken. Daarom volgen we
nauwlettend de richtlijnen van de PO-Raad en de RIVM. Dat maakt dat er nog
steeds geen ouders of externen in school mogen komen, dat maakt dat de gezellige
gezamenlijke activiteiten nog niet kunnen plaats vinden. Maar we weten wel waar
we het voor doen.
Laten we zorgen dat we allemaal gezond blijven, dan kunnen we met elkaar onze
scholen in Wijhe en Wesepe WEL open houden! Dan kunnen gezonde leerkrachten
dagelijks het beste van zichzelf geven aan gezonde kinderen. Daarin staan we
samen sterk!
Op ons mogen jullie rekenen, wij rekenen ook op jullie!
Fijne voorjaarsvakantie en tot in maart.
Hartelijke groet,
Wouter en Jantien
Management onderwijsteam Wijhe-Wesepe
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Boodschap burgermeester
Burgemeester Ton Strien heeft voor de kinderen, de ouders en de meesters en juffen een filmpje
gemaakt toen de scholen weer begonnen zijn. Leuk om nog eens te kijken.
https://youtu.be/8SFaz7fiRmo

Bericht van meester Daan
Het thuisonderwijs zit erop en kinderen mogen weer naar de basisschool. De afgelopen weken
hebben de kinderen thuis gewerkt en daarom was er ook geen bewegingsonderwijs van meester
Daan. Wel waren er filmpjes waar kinderen aan mee konden doen. In een van de filmpjes riep
meester Daan de kinderen op om een foto of filmpje in te sturen en daar is heel veel gehoor aan
gegeven. Ruim 75 kinderen hebben dit gedaan. Op de filmpjes en foto’s lieten de kinderen zien
hoe zij aan het bewegen waren. Van voetbal tot dans, van turnen tot kickboksen. Bedankt voor alle
leuke inzendingen.
Er waren 5 prijsjes te winnen en die
zijn gewonnen door: Lynn en Tessa
de Bruijne van KBS De Bongerd, Luuk
Wagenaar van de PC Matzer, Jesse
en Eva Berg van KBS de Bongerd,
Paul Askamp van KBS St. Jozef en
Maarten en Jesper Smeenk van OBS
de Wije.
Deze prijswinnaars hebben een bon
gekregen van de Primera in Wijhe. Als
de winkel weer open is kunnen ze
daar iets uitkiezen. Heel veel plezier
daarmee.

Winnaars: Lynn en Tessa, Luuk, Jesse en Eva, Paul, Maarten en Jesper
Contactgesprekken
Op maandag 8 maart en donderdag 11 maart staan de oudergesprekken gepland. Ook deze keer
zal dat digitaal of telefonisch plaatsvinden. Het rapport zal besproken worden. De kinderen krijgen
het rapport vrijdag 5 maart mee.
Vanaf maandag 1 maart zal de Parro planner weer open staan.
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Agenda maart 2021
1 maart

OV vergadering

2 maart

MR

5 maart

Rapport mee

8 en 11 maart

Contactgesprekken

25 maart

GMR

29 maart

OV vergadering

Jarigen maart
1 maart
3 maart
4 maart
4 maart
6 maart
10maart
10 maart
10 maart
10 maart
14 maart
16 maart
22 maart
31 maart

Floor Dijk
Tess Jansen
Milan Alberts
Giovanny Maatman
Owen Marsh
Mikay ten Brinke
Levy Hiethaar
Silke Ouwehand
Chemaine Spanjaard
Lies Schalkwijk
Gioya Maatman
Taym Al Cheikh Abdulla
Kyan Germs

groep 3
groep 8
groep 6
groep 4
groep 3
groep 1
groep 4
groep 1
groep 3
groep 2
groep 5
groep 3
groep 1
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