Beste ouder(-s)/verzorger(-s) van de Wilgenstee
26-06-2020

Informatie schooljaar 2020-2021
Aan het einde van het schooljaar hebben we altijd een ouderavond waar we u informeren. Dit
schooljaar loopt het i.v.m. Covid19 anders dan anders. In deze brief willen we u, op een
onpersoonlijke wijze, informeren over het nieuwe schooljaar. De informatie over de bezetting van de
groepen, de groepsindeling, het vakantie- en jaarrooster en de lestijden komen aan bod. Voor vragen
kunt u altijd bellen of mailen!
Bezetting van de groepen (formatie)
Groep 1-2-3

Groep 4-5

Groep 7-8

Ma.mo

Annemiek

Marleen

Barry

Ma.mi

Annemiek

4 Annemiek, 5 Barry

Barry

Di.mo

Annemiek

Marleen

Barry

Di.mi

Annemiek

4 Annemiek en 5 Barry

Barry

Wo.mo

Annemiek

4 Annemiek en 5 Barry

Barry

Do.mo

Annemiek

Marleen

Barry

Do.mi

Annemiek

4 Annemiek en 5 Marleen

Marleen

Vr.mo

Annemiek

Marleen (Gym/HVO/GVO)

Marleen (Gym/GVO)

Op de Wilgenstee hebben we veel schoolverlaters in de bovenbouw en minder instroom in de
onderbouwgroepen. We zijn ontzettend blij dat we desondanks wel veelal in drie groepen kunnen
blijven werken én dat de leerlingen per week maximaal twee leerkrachten hebben.
De middenbouwgroep, groep 4 en 5, heeft juf Marleen als vaste leerkracht en zal op de middagen
gesplitst worden. Groep 4 gaat dan naar de onderbouw, naar juf Annemiek en groep 5 gaat naar de
bovenbouw bij meester Barry of juf Marleen.
Groepsindeling
In de bijlage is de groepsindeling 2020-2021 toegevoegd.
Jaarrooster, vakantiedagen en margedagen
Het jaarrooster voor ouders wordt uiterlijk 3 juli op de ouderportaal gepubliceerd.
Lesrooster
In de afgelopen periode hebben we noodgedwongen gewerkt met een continurooster. Na de
zomervakantie zouden we het normale reguliere lesrooster weer opstarten, maar dat brengt nog wat
extra complicaties met zich mee (o.a. bezetting overblijf). We hebben daarom besloten (in
samenspraak met Bestuur Marenland en de MR Netwerkschool) om het tijdelijke continurooster
voorlopig voort te zetten en zodoende na de zomervakantie tijd te creëren om ouders, leerlingen en
teamleden te bevragen over de wensen m.b.t. het lesrooster (regulier of continu). Het onderstaande
continurooster geldt daarom tot de herfstvakantie. Direct na de zomervakantie zullen we dan een
inventarisatie doen naar alle wensen van ouders en vóór de herfstvakantie is duidelijk of we
teruggaan naar het reguliere rooster en alle voorwaarden daarvoor op orde zijn, of toch overstappen
naar het continurooster.
Het tijdelijke continurooster (tot de herfstvakantie):
Maandag 8.15-14.15 uur
Dinsdag 8.15-14.15 uur

Woensdag 8.15-14.15 uur (groep 1 leerlingen mogen 12uur naar huis, afstemmen met de leerkracht)
Donderdag 8.15-14.15 uur
Vrijdag 8.15-12.00 uur
Normaliter reguliere lesrooster van De Wilgenstee:
Maandag 8.15-12.00 en 13.00-15.00 uur
Dinsdag 8.15-12.00 en 13.00-15.00 uur
Woensdag 8.15-12.15 uur
Donderdag 8.15-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
Vrijdag 8.15-12.15 uur
Levert het tijdelijk voorzetten van het continurooster problemen voor u op? Dan graag contact met
ons opnemen, dan proberen we tot een oplossing te komen.
TSO (tussen schoolse opvang) is met het continue rooster in de eigen klas geregeld. Er worden deze
periode dus ook geen kosten voor overblijf in rekening gebracht.
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