Vrijdag 4 maart
Maandag 7 maart tot en met 18 maart
Vrijdag 15 april
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Rapport 1
Rapportgespreken
Goede vrijdag: Het onderwijs en de
peuteropvang zijn gesloten. De BSO en het KDV
zijn open.

In dit Du@tje blikken we terug op de maand februari en kijken we vooruit naar de maand maart.
Nederland is weer open
Nederland is van het “slot” en de zon schijnt in overvloed. We zijn positief gestemd en hopen uiteraard
dat de situatie zo blijft. Iets minder zon is geen probleem, maar wederom nieuwe maatregelen is
natuurlijk niet wenselijk. Nederland zat een tijd op slot of had te maken met beperkingen. Maar opvang
en onderwijs zijn vrijwel altijd “open” geweest; fysiek, hybride en/of online. Terugkijkend op de hele
periode zijn we heel erg trots op hoe ons dit is gelukt. Samen met u, want ook u was thuis van
onmisbare waarde.
Ouders in het IKC
Als IKC hebben we de luxe dat onze jongste kinderen bij de opvang en de groepen 1/2 een eigen ingang
hebben. Ouders van hogere groepen laten hun kind(eren) of zelfstandig naar school gaan of brengen
hen tot op het plein. Hoe onpersoonlijk dit ook is, het bracht ook iets positiefs.

Eerder las u in het Du@tje hoe wij als onderwijs inspelen op het feit dat u de school niet in kan. De tijd
tussen 8:15 en 8:30 zetten wij in met een startopdracht: “binnen=beginnen”. Dit zorgt voor een rustige
start van de dag, die op tijd begint met een onderwijsinhoudelijke opdracht. Tot en met 15 maart is ons
huidige beleid leidend; geen ouders in het gebouw bij het brengen en halen.
Het kabinet bekijkt op 15 maart de nog geldende maatregelen, waaronder de mondkapjesplicht op
drukke binnen locaties. De komende periode houden we de ontwikkelingen goed in de gaten en komen
na 15 maart weer bij u terug.
Rapportgesprekken
Op Parro kunt u zich inschrijven voor de rapportgesprekken. De gesprekken vinden fysiek op school
plaats. Mocht u fysiek het gesprek voeren, ondanks de versoepelingen, toch niet zien zitten dan geeft u
dit aan bij de leerkracht(en).
Taakdagen onderwijs
Voor de krokusvakantie waren de leerlingen twee dagen eerder vrij. Tijdens deze twee taakdagen
werkten de leerkrachten aan de rapporten, de voorbereiding van de rapportgesprekken en was er
waardevolle cursus van De Vreedzame School.

Oudervereniging Onderwijs
De oudervereniging zoekt nieuwe leden! Lijkt het u leuk om mee te denken en te assisteren bij
organisatie van evenementen en activiteiten neem dan contact op via: ov@hetduet.nl

Deze week zijn de facturen voor het schoolreisje/kleuterfeest/schoolkamp verstuurd, soms komt deze
mail door een spamfilter in de ongewenste mail terecht. Mocht u de factuur niet hebben ontvangen,
dan kunt u contact opnemen met: penningmeester@ov-hetduet.nl
Personeel
Mariska Vermeij, ondersteuner op school en invaller op de BSO, heeft een nieuwe uitdaging gevonden
en verlaat het IKC. Donderdag 24 maart is haar laatste werkdag. Wij wensen haar veel succes!

Overigens is het Duet is op zoek naar nieuwe werknemers. Kent u iemand die een nieuwe uitdaging
zoekt, of zoekt u die zelf, neem dan contact met ons op. De koffie staat altijd klaar! Heeft u de gouden
tip of komt u zelf bij ons in dienst dan kunt u na het doorlopen van de proeftijd een dinerbon bij ons
komen halen!
Op onze website staan de vacatures: https://www.hetduet.nl/vacatures-onderwijs-het-duet/
Inzameling Stichting Babyspullen Solidoe
Het is niemand in Uithoorn ontgaan dat de familie Meiland een maand in Uithoorn woonde. Zij maakten
een tv-programma waarin zij Stichting Babyspullen een helpende boden. Bij het Duet stond vorige week
een inzamelingscontainer. Na een oproep in de ouderportal en op de social media van Solidoe
Kinderopvang zijn er massaal spullen gedoneerd via ‘onze’ container! Aan iedereen die heeft geholpen
en gedoneerd, onze dank is groot.

Vakantieweek BSO Solidoe
Tijdens de krokusvakantie genoten de leerlingen van de opvang weer van een geweldige week vol toffe
activiteiten. De leerlingen hebben geschaatst, spiegels gemaakt, veel gespeeld en er kwam een
“reptielenman” met…reptielen!

Verbouwing IKC
De gemeenschappelijke ruimte op de benedenverdieping van het IKC, waar de
teamkamer en open keuken zich bevinden, krijgen een make-over. Zodoende
ontstaat er een extra ruimte om met u als ouder in gesprek te gaan of in een klein
gezelschap te overleggen.

Goede doel: Schoenendoosproject 2021
Vorig jaar benaderden Andy Cambeen en Rutger van der Voort het Duet met de vraag of wij wilden
deelnemen aan het “Schoenendoosproject”. Na het uitzetten van de actie doneerden meer 60
leerlingen een gevulde schoenendoos vol verrassingen voor kinderen in Zuid-Afrika. Afgelopen
november zijn alle dozen gebracht. Kijk eens naar deze blije gezichten!

https://www.instagram.com/speeljenietdoneerhetdan/

Oekraïne - Rusland
Wij zien momenteel beeldmateriaal rondgaan op social media dat het “reguliere” nieuws niet haalt. Dit
zijn schokkende beelden en zeker niet geschikt voor kinderen. Op school ligt de focus op het onderwijs
maar we ontkomen er niet aan, zeker in de hogere groepen, om het gesprek te voeren over wat er
momenteel gaande is in Oekraïne. Wij kijken daarbij goed naar de leeftijd, voelen de behoeftes aan en
spelen daarop in.

Mocht u tips willen over hoe u met uw kind het gesprek kunt voeren over de oorlog klik dan op
onderstaande link:
https://www.kidsweek.nl/nieuws-voor-ouders/hoe-praat-je-met-je-kinderen-over-een-oorlog
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