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Met halve groepen naar school
Op 4 februari stuurde ik u een bericht over de heropening van de school. In het protocol dat werd
meegestuurd stond dat de maatregelen voor 2 weken zouden gelden en voor de voorjaarsvakantie
zouden worden geëvalueerd. Volgende week ontvangt u van ons hier nadere informatie over.
≈≈≈

Afscheid juf Marloes
Vrijdag 29 januari was het voor juf Marloes een bijzondere dag. Samen met haar moeder startte zij
om 09.00 uur een rondgang langs de huizen van alle kinderen van haar klas om afscheid van ze te
nemen. Het lukte juf Marloes om het met haar moeder in de geplande tijd te doen en ondanks de
korte tijd die beschikbaar was, leverde het toch mooie afscheidsmomenten op.
Vrijdagmiddag heb ik met meester Raymond op school
afscheid van juf Marloes genomen en haar een bos
bloemen, een bos wenskaarten en een afscheidscadeau
overhandigd. Daar was ze erg blij mee.
‘s Middags hadden we een bijzondere digitale teamborrel.
We startten plenair om afscheid van juf Marloes te
nemen en daarna gingen we in groepen uiteen om in
kleinere aantallen met elkaar ´te borrelen´. Hoewel het
digitaal niet helemaal goed verliep, was de gezelligheid er
niet minder om. Marloes ging de kleinere groepjes langs
om nog even ´persoonlijk´ afscheid te nemen en toen we weer plenair met elkaar afsloten, konden
we terugzien op een geslaagde borrel.

Welkom juf Petra Verbrugge
Na 2 weken door juf Marloes te zijn ingewerkt, is Petra Verbrugge vanaf maandag 1 februari de
nieuwe leerkracht van groep 5B. We wensen juf Petra veel succes toe en hopen dat zij zich snel bij
ons en de kinderen thuis voelt!
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Afname M-toetsen Cito LVS 2021
Door de verlengde scholensluiting tot 8 februari konden de Cito-toetsen van januari niet worden
afgenomen. We vinden het belangrijk om deze toetsen toch nog bij de kinderen af te nemen. Met
het afnemen van de LVS-toetsen houden we namelijk goed zicht op de leergroei van leerlingen. Juist
in deze tijd is dit belangrijk.
Daarom beginnen we volgende week in de groepen 3-8 met de afname van de toetsen; na de
voorjaarsvakantie wordt dit voortgezet. Voor de leerlingen van de groepen 2 nemen we de Citotoetsen af in de week van 8 en 15 maart.
≈≈≈

Derde Groepsonderzoek (DGO)
Het Derde Groepsonderzoek wordt kort na de voorjaarsvakantie bij de groepen 3 afgenomen.

Rapporten
We hebben besloten om alle kinderen vóór de voorjaarsvakantie een rapport mee te geven. Dit
rapport wordt gemaakt op basis van de maanden september – december. Voor de resultaten van
januari en februari krijgen de kinderen een inlegvel mee met de in die periode behaalde resultaten
en de (online) ervaringen van de leerkrachten.
De resultaten van de nog af te nemen Cito-toetsen krijgen de ouders apart toegestuurd als de
toetsen zijn afgenomen.

15-minutengesprekken voor de groepen 1-7
Normaal gesproken houden we, nadat de Cito-toetsen van januari zijn afgenomen, in februari
oudergesprekken. Maar omdat de analyse hiervan pas begin april klaar zal zijn, wordt het te laat om
dan nog oudergesprekken te organiseren. We schatten in dat de ouders nu willen weten hoe het met
hun kinderen gaat en niet zo lang willen wachten.
Daarom worden er voor de groepen 3-7 in de week na de voorjaarsvakantie 15-minutengesprekken
georganiseerd. In verband met de corona maatregelen zullen deze via Teams plaatsvinden en
worden gehouden van maandag 1 tot en met donderdag 4 maart. U bent/wordt hier door de
leerkracht van uw kind over geïnformeerd.
Omdat de ouders van de groepen 8 pas de adviesgesprekken over het voortgezet onderwijs met de
leerkrachten hebben gevoerd, worden zij niet voor deze oudergesprekken uitgenodigd. De ouders
van groep 5B hebben via Social Schools van mij een bericht gekregen dat ook voor hen geen 15minutengesprekken worden georganiseerd.
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De oudergesprekken voor de groepen 1-2 zullen in de week van 8 en 15 maart worden gehouden. De
leerkrachten informeren de ouders hier nog over.

VakantiepasClub voorjaarsvakantie
Een winterbootcamp, een speurtocht, bosbingo, of een voorjaarsvaartje met het gezin: voor de leden
van de VakantiepasClub is er van alles te doen deze voorjaarsvakantie! Ze krijgen een digitale
nieuwsbrief met activiteiten en kortingsbonnen.
Er zijn ook activiteiten afgelast, maar daar heeft de
VakantiepasClub een oplossing voor bedacht: een
overzicht van allerlei activiteiten om in en om het huis
te doen. Binnenkijken in diverse musea, een
discodansje leren, tips voor een bootcamp, verhalen
luisteren, dieren bespieden, knutselen, de website
staat er vol mee.
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl

Controle hoofdluis
Tot slot nog een praktische vraag. Normaal gesproken worden de kinderen door hulpouders na de
voorjaarsvakantie op hoofdluis gecontroleerd. Omdat dit nu niet mogelijk is, verzoek wij u vriendelijk
om zelf uw kind(eren) op hoofdluis te controleren. Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
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