Agenda
Woensdag 24 maart
Studiedag, groepen 1-4 vrij

Lara
Mijn eerste twee weken bij de Willemspark zijn omgevlogen. Na een warm welkom van het
team, de kinderen en ook al van ouders digitaal of vanaf de andere kant van de witte streep
op de speelplaats, begint het vertrouwd te voelen.
Deze week zijn we verrast door fantastische audities, boekbesprekingen in de vorm van een
kijkdoos en een “jongens-en-meiden-andersom-dag”. Wat een creativiteit en talent!

Corona/ Covid 19
De huidige, steeds veranderende, tijden vragen voortdurend om aanpassingen van ons op
school. Wij waarderen hierin ook de flexibiliteit en het begrip van de ouders. Graag doen wij

een beroep op jullie om ons te helpen. Het gezamenlijke doel is om de school zo veilig
mogelijk te houden en de kans op besmettingen en verspreiding van het coronavirus zo
klein mogelijk te houden.
Indien jullie kind getest moet worden op het coronavirus, een vriendelijk verzoek om de
groepsleerkracht en de administratie op de hoogte te brengen. Graag ook de uitkomst van
de test delen, zodat wij als school hier zo adequaat mogelijk op in kunnen springen.
Helaas is het tot op heden niet mogelijk om - zoals eerder - extern ingehuurde specialisten
op school te ontvangen om met leerlingen van de Willemspark te werken. Dit heeft enerzijds
te maken met zo min mogelijk fysieke contacten op school en anderzijds met de ruimte die
beperkt is, omdat er nu meer afstand nodig is tussen volwassenen en kinderen. Alvast
bedankt voor jullie medewerking en begrip.

Hygiëne
Na de voorjaarsvakantie is er in alle klassen weer aandacht besteed aan goede hygiëne,
handen wassen, neuzen tijdig snuiten etc. We stellen het op prijs als jullie hier thuis ook nog
extra aandacht aan kunnen besteden. Hiervoor onze hartelijke dank!

Luizencontrole
Na vakanties zijn we het gewend om de leerlingen altijd even te controleren op hoofdluis.
Hartelijk dank aan de luizenouders die de kleuters, in de frisse buitenlucht, hebben
gecontroleerd op luizen na de voorjaarsvakantie. Aan de ouders van groep 3 t/m 8 willen we
vragen thuis de kinderen te controleren en te behandelen indien nodig.

Oudergesprekken & rapporten
Na de voorjaarsvakantie zijn de groepsleerkrachten in samenwerking met onze interne
begeleiders begonnen met het in kaart brengen van de verschillende leerniveaus van de
leerlingen. Het is dan ook weer bijna tijd voor rapporten en oudergesprekken. Indien de
rapportmap nog thuis is deze graag z.s.m. meegeven naar school. De oudergesprekken
zullen volledig online plaatsvinden.

Belangrijke data voor oudergesprekken
De groepsleerkrachten zullen contact opnemen met de ouders om een digitaal gesprek in te
plannen.
• Groep 1 en 2: plannen oudergesprekken in vanaf 22 maart 2021.
• Groep 3, 4, 5 en 6: oudergesprekken zullen plaatsvinden vanaf vrijdag 26 maart

2021 en in de daaropvolgende week van maandag 29 maart t/m donderdag 1
april.
• Groep 7: rapportgesprekken en preadviezen zullen plaatsvinden op vrijdag 16 april

op school (setting in grote ruimte).
• Groep 8: er zullen geen rapportgesprekken plaatsvinden gedurende bovenstaande

periode.

Interne Begeleiders (IB)
Na de pensionering van Elly van Bentem, hebben we intern een nieuwe verdeling gemaakt
van de zorgtaken voor onze leerlingen. We zijn erg blij dat Esther Reinders haar IB-taken
heeft uitgebreid en dat Annemieke van Vliet gestart is met haar nieuwe aanvullende rol als
Intern Begeleider, waarvoor zij ook haar opleiding aan het afronden is. Esther is het
aanspreekpunt voor de groepen 1,2,4,5,7,8 en Annemieke voor groep 3 en 8. Daarnaast zijn
er taken waar zij samen zorg voor dragen binnen de school.

Afscheid Juf Conny
Op woensdag 31 maart gaat de Willemsparkschool afscheid nemen van juf Conny die met
pensioen zal gaan. Velen van jullie zullen fijne herinneringen hebben aan haar. We zullen op
feestelijke wijze afscheid van haar nemen binnen de huidige beperkingen om het begin van
haar welverdiende pensioen in te luiden. Juf Conny is ruim 30 jaar werkzaam in het
onderwijs. Wij danken haar voor haar inzet voor de school, wij zullen haar zeker missen!

