Nieuwsbrief
29 mei 2020
Goedemiddag,
En dan gaan we alweer de laatste weken van het schooljaar in. Een schooljaar dat we niet snel meer
zullen vergeten.
Vorige week werd door onze premier al aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 juni weer volledig
open gaan. Het bijbehorende protocol met de richtlijnen vanuit de overheid is gisteravond
gepubliceerd. Met deze richtlijnen zullen we dinsdag het plan voor de laatste weken van het
schooljaar uitwerken in overleg met het team en de MR.
De nieuwsbrief zal volgende week op woensdag verschijnen, zodat jullie tijdig op de hoogte zijn van
de maatregelen en plannen voor de komende periode.
We zijn erg blij dat we het jaar kunnen afsluiten met volledige groepen.
We hebben de afgelopen weken nagedacht over verschillende zaken die nog op de planning stonden
voor dit jaar. Hierin hebben we samen met het team, de MR en de OR een aantal besluiten genomen.
In deze nieuwsbrief lezen jullie daar meer over. Ook lezen jullie hoe we de groepen volgend jaar gaan
formeren.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn pinksterweekend toe.
Kim van den Berg

Waterpomp
Gezien het mooie weer, en de vele vragen van kinderen, hebben we gisteren
de waterpomp weer geopend.
Hier hebben we heel veel kinderen blij mee gemaakt. Het was dan ook
genieten om de kinderen hier heerlijk te zien spelen.

Fotograaf
In eerste instantie zag het ernaar uit dat we dit jaar geen foto’s konden
maken. Nu we vanaf 8 juni weer volledig naar school gaan, is het toch
mogelijk om de groepsfoto’s te laten maken. Deze worden ingepland met
de fotograaf en de datum volgt zo spoedig mogelijk in de nieuwsbrief.
De foto’s met broertjes/zusjes kunnen we helaas niet in de school laten
plaatsvinden. Deze wordt verschoven naar volgend jaar. Mochten jullie dit
jaar broertjes/zusjes foto’s willen laten maken, dan heeft Foto Vaarhorst een aanbod om dit in de
studio te laten plaatsvinden. In de bijlage bij deze nieuwsbrief is hierover informatie te vinden.

Schoolreisje
De schoolreisjes die gepland stonden op donderdag 2 juli voor groep 1 t/m 7 gaan niet door i.v.m. de
huidige omstandigheden. Er zijn teveel onzekerheden en strenge richtlijnen die het onbevangen
genieten van een schoolreisje wegnemen. Bovendien hebben we van 1 park al een annulering
ontvangen.
Met de OR hebben we afgesproken dat er volgend jaar een extra activiteit/ uitstapje ingepland kan
worden passend bij een thema van VierKeerWijzer. De werkgroep vanuit de OR en de eventmanagers
zullen dit plan verder uitwerken.

Afscheid groep 8
Vanwege de huidige maatregelen zal het afscheid van groep 8 er dit schooljaar ook anders uit komen
te zien. Nu de richtlijnen bekend zijn, kunnen we verder met het maken van plannen voor het
afscheid van groep 8. We gaan er alles aan doen om hen een uniek afscheid te bezorgen. De kinderen
en ouders van groep 8 worden hier volgende week over geïnformeerd.

Gezinsavond
We waren voornemens om een gezinsavond te organiseren voor ouders en kinderen ter afsluiting
van het schooljaar. Het is erg jammer dat dit door de huidige situatie niet door kan gaan. Wanneer
we weer de ruimte krijgen om met zoveel mensen tegelijk bij elkaar te komen is nog onduidelijk.

Hulpouders
Enige tijd geleden (in maart) hebben jullie een hulpouderlijst ontvangen, waarop je kon aangeven bij
welke activiteiten hulp geboden kon worden. Aangezien alle activiteiten zijn komen te vervallen
hebben we hier helaas niets mee kunnen doen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er
een nieuwe lijst verspreid.

Cito’s
De afname van de Cito’s kost veel tijd. Tijd die we nu heel graag
op een andere manier besteden, namelijk door instructie te
geven, lesstof te verwerken en een goede beginsituatie vast te
stellen voor de groepen. We hebben besloten om voor de
zomervakantie alleen het hoogst nodige te toetsen. Dit om
informatie te verkrijgen die we echt nodig hebben voor een
goede start in het nieuwe schooljaar. Dat betekent dat we bij alle
kinderen uit groep 3 t/m 7 AVI en DMT toetsen. Dit is nodig voor
de indeling van het LIST-lezen. De informatie die we krijgen na de
afname van de Cito begrijpend lezen en Spelling kunnen we ook halen uit de methodegebonden
toetsen en dagelijkse observaties in de groep. Deze Cito’s komen te vervallen.

Aangezien de Cito rekenen toetst wat kinderen van de aangeboden stof kunnen toepassen en dit
wezenlijk andere informatie oplevert dan de methodegebonden toetsen, hebben we ervoor gekozen
om deze toets in september/ oktober af te nemen.
Voor groep 7, volgend jaar groep 8, hebben we in verband met het advies voor het voortgezet
onderwijs andere keuzes gemaakt. Kinderen en ouders van groep 7 hebben hierover een aparte mail
ontvangen.

Aangepast rapport
Aan het einde van het jaar krijgen de kinderen een aangepast rapport mee. Aangezien we geen
toetsgegevens hebben van de afgelopen periode, zullen deze ook niet worden opgenomen in het
rapport. In het rapport zal een extra spinnenweb worden toegevoegd over de periode dat kinderen
thuis hebben gewerkt. Zij evalueren dit proces eerst zelf, waarna ze het blad mee naar huis krijgen en
ouders dit kunnen evalueren. Dit alles ter herinnering aan het corona-tijdperk, iets wat ze zich altijd
zullen herinneren en hiermee ook zichtbaar is in hun rapport.

Oudergesprekken
We vinden het belangrijk om de oudergesprekken die
gepland staan aan het einde van het schooljaar door te laten
gaan. Hoe we dit gaan organiseren horen jullie zo spoedig
mogelijk.
In deze bijzondere tijd, die van ons allen veel gevraagd heeft,
vinden we het nog belangrijker om het jaar met een gesprek
af te sluiten. De invulling van het gesprek zal anders zijn,
aangezien er nauwelijks toetsgegevens zijn. Het zal zich
voornamelijk richten op het welbevinden en de
betrokkenheid van de kinderen.

Bericht vanuit de oudervereniging
De ouderbijdrage is volledig bestemd voor de kinderen. Hiervoor worden in een schooljaar
verschillende activiteiten georganiseerd. Tot de Corona zijn er activiteiten geweest en dus kosten
gemaakt. Het geld dat dit jaar niet is gebruikt doordat er activiteiten niet zijn doorgegaan, zal volgend
jaar worden gebruikt voor o.a. een extra activiteit naast het schoolreisje.

11 juni wel school voor groep 1/2
Op donderdag 11 juni staat er een vrije dag gepland voor groep 1 en 2. Deze komt te vervallen.
Aangezien kinderen al veel onderwijs hebben gemist, kiezen we ervoor om de kinderen op deze dag
gewoon naar school te laten gaan.

Plaatje schooljaar 2020-2021
Ondanks de bijzondere situatie waar we met z’n allen inzitten, zijn we ook volop bezig met de
planning van volgend schooljaar. We hebben inmiddels duidelijk hoe we de groepen volgend jaar
gaan indelen.
Jullie ontvangen uiterlijk eind juni bericht over de bezetting van de groepen.

Hieronder het plaatje voor het nieuwe schooljaar:
Peuters (1 groep)
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Nieuw op de website
Er zijn geen berichten op de website geplaatst:

01 juni

Pinksteren

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken
aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze
vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

