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Even bijpraten
Na een weekje vakantie, met heerlijk weer en een fantastisch weekend zijn we weer begonnen. De leerkrachten
zijn inmiddels druk bezig met het opstellen van de rapporten. Dat doen we net als de vorige keer, voor de
zomervakantie, met een geschreven rapport. We zijn wel een stand van zaken op aan het maken qua ontwikkeling
met diverse citotoetsen, maar zoals ik de vorige keer hier al vermeldde, vooral met de bedoeling om een nieuwe
beginsituatie daaruit op te maken. Waar staan we na zoveel weken thuisonderwijs en hoe en waar kunnen we
aansluiten bij de ontwikkelfase waarin uw kind(-eren) nu zit(-ten). Zeker niet om te checken waar de kinderen staan
op de lijn van het gemiddelde kind van Nederland. Dat kind bestaat niet én had geen half jaar thuisonderwijs
gehad.
Deze week zijn ook de gymlessen weer begonnen. De Hamar is alleen voor ons open om die te kunnen geven. Op
donderdag is meneer Tijn er altijd, onze combinatiefunctionaris vanuit de gemeente. Zij hebben als richtlijn
meegekregen om de gymlessen, indien mogelijk, vooral buiten te geven. We zijn samen aan het afstemmen wat er
wanneer en vooral verantwoord mogelijk is.
Net voor de vakantie hebben we digitaal afscheid genomen van meneer Gijs, onze vakdocent bewegingsonderwijs .
Hij is met pensioen gegaan nadat hij de laatste jaren vooral de gymlessen aan de kleuters verzorgde. We hebben
hem bedankt voor al die leuke lessen en zijn tomeloze inzet en hem veel plezier en geluk gewenst in deze nieuwe
fase van zijn leven.
Binnenkort zullen we ook afscheid nemen van juffrouw Claudia van Bergen. Na een langdurig ziektetraject heeft zij
ervoor gekozen om haar geluk buiten het onderwijs te gaan zoeken. Ook haar willen we natuurlijk bedanken voor
haar enorme inzet en betrokkenheid bij het jonge kind hier op KOM.MIJN en hopen op en gunnen haar nieuw geluk
in een andere beroepsgroep.
Dat was het voor deze week.
Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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