Extra Mhemouders, januari 2021
AGENDA

Week van 18 jan
28 jan

D, 2 + 3
Groep 8

2 febr

D, 1 t/m 3

1 t/m 5 febr
Week van 8 febr
8 t/m 19 febr
8 t/m 19 febr
Week van 15 febr
15 febr
22 t/m 26 febr
1 maart

Alle klassen
D, 1 t/m 3
V, 4M
V, 1 t/m 4
D, 1 t/m 3
Alle klassen
Alle klassen
Alle klassen

Leerplangesprekken klas 2 + 3, via teams
Digitale informatieavond voor ouders en
leerlingen groep 8
Evaluatie onderwijsproces Delta. Delta
leerlingen geen lessen tot 11 uur
Verkort rooster ivm prognose vergadering
Afronding project 3 Delta
Leerplangesprekken 4M, via teams
Prognosegesprekken, via teams
Afrondingsweek Delta
Ontwikkelmiddag, verkort rooster tot 13.00u
Krokusvakantie
Start roosterperiode 4

DOOR DE DIRECTIE

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Aangezien de mail op dit moment onze voornaamste manier van communiceren is geworden zult u
wellicht het gevoel hebben te worden overspoeld door informatie via dit medium. Om het voor u zo
overzichtelijk mogelijk te houden hebben wij ervoor gekozen om een extra Mhemouders te maken.
Met vriendelijke groet,
K. Poerstamper, directeur VC Mheenpark

VERKORT LES VOOR ALLE LEERLINGEN
In de week van 1 tot en met 5 februari vinden er prognosevergaderingen
plaats. Dit betekent dat alle leerlingen die week les hebben tot 13.00
uur.
In de periode van 8 t/m 19 februari heeft de mentor van de vita leerling
een driehoeksgesprek met leerling en ouder(s)/verzorger(s) via Teams.
Voor Delta worden er leerplangesprekken gevoerd voor de leerlingen uit
de 2e en 3e klas. Er is alleen een leerplangesprek voor een brugklas leerling indien de situatie
hierom vraagt.
ONDERSTEUNINGS- EN INLOOPUREN

VOOR VITA

Met ingang van volgende week willen we de ondersteunings- en
inloopuren voor Vita weer gaan opstarten.

ACCRES SPORTSTIMULERING
De ACCRES Sportstimulering organiseert op diverse locaties in Apeldoorn
extra sport activiteiten in de buitenlucht waaraan kinderen tot 18 jaar
aan deel kunnen nemen.
Om kinderen toch de mogelijkheid te geven om lekker in beweging
blijven tijdens deze vervelende corona tijd vindt u hieronder een link met
de activiteiten waaraan deel genomen kan worden.
https://sportstimulering.accres.nl/activiteiten-in-coronatijd
BUITENLANDSE REIZEN EN EXCURSIES
Met enige regelmaat krijgen wij vragen over het wel/niet doorgaan van
excursies en reizen in verband met alle coronamaatregelen. Graag willen
wij u informeren over het standpunt van de Veluwse Onderwijsgroep.
De coronamaatregelen die landelijk van kracht zijn voor reizen, zijn ook
van toepassing voor de wijze waarop wij ons huidige onderwijs inrichten.
Eén van die maatregelen is dat reizen - in de meest brede zin van het
woord - wordt afgeraden. De veiligheid van leerlingen en docenten staat bij de Veluwse
Onderwijsgroep voorop en we willen voorkomen dat zij onnodige risico's lopen op besmetting met
het coronavirus. Voor alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep is daarom besloten dat:
•
•

alle buitenlands reizen voor dit schooljaar niet doorgaan;
alle binnenlandse reizen/excursies in ieder geval tot aan de meivakantie van dit schooljaar
niet doorgaan.
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Eind april nemen we het besluit of binnenlandse reizen/excursies later dit schooljaar nog kunnen
plaatsvinden. Ook bekijken we dan opnieuw of buitenlandse reizen vanaf september 2021 weer
mogelijk zijn.
We begrijpen dat deze beslissing opnieuw tot een teleurstelling kan leiden bij uw zoon of dochter,
maar hopen op uw begrip.

LESSEN LO TIJDENS DE LOCKDOWN
Zoals u weet staat het vak LO tijdens deze lockdown niet in het rooster.
De afgelopen tijd hebben de leerlingen niet stilgezeten en konden ze
deelnemen aan de activiteit ‘Kilometers Vreten’ vanuit het vak LO. Hier
hebben we een mooie respons op gehad van de verschillende klassen en
de winnaars zijn inmiddels op de hoogte gesteld.
De nieuwe opdracht ‘Scrabble in de buitenlucht’ staat klaar op It's
Learning (vaksite Lichamelijke opvoeding, bronnen) en duurt 2 weken
(maandag 25 jan. t/m vrijdag 5 feb. 15.00 uur)
We vinden het belangrijk dat we met z’n allen blijven bewegen en niet de hele dag achter het
scherm zitten! Zou u uw zoon/dochter aan willen moedigen om mee te doen of doe als het lukt
samen mee! Ook dit keer is er weer een gps-tracker/sportapp nodig waar screenshots van
gemaakt worden.
Wilt u thuis meekijken of het lukt met deze creatieve en sportieve opdracht?
We hopen van harte dat er individueel flink gescrabbeld wordt om een zo hoog mogelijk aandeel te
leveren in de eigen klas! Hopelijk nog meer dan bij de vorige opdracht “Kilometers Vreten”!

PERSONEEL
In het kader van de landelijke regeling ‘Extra handen in de klas’ start
volgende week de heer Barten als leerling begeleider.
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