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Woensdag 3 maart t/m vrijdag 12 maart 2021

Afname Cito toetsen

Maandag 8 maart t/m donderdag 1 april 2021

Online oudergesprekken

Donderdag 1 april 2021

Rapporten mee

Vrijdag 2 april en maandag 5 april 2021

Kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen

Alles is anders in deze Coronaperiode
Wat zijn we blij dat we alle kinderen afgelopen week
weer op school zagen na de voorjaarsvakantie! Het is
fijn om weer als groep bij elkaar te zijn, ook al zijn de
omstandigheden nog steeds wat anders dan aan het
begin van dit schooljaar. Zo zijn de pauzes tussen de
verschillende groepen gesplitst, gaan we in verschillende
ingangen naar binnen en proberen we in de klas zo min
mogelijk bewegingen te creeren tussen de kinderen,
door in vaste groepjes te werken. Dit is ook een van de
redenen dat we weer over zijn gestapt op het
continurooster.

te maken. We gaan de gymlessen wel in kleinere
groepjes geven zodat er genoeg ruimte is om vrij te
kunnen bewegen. Woensdag 10 maart starten deze
lessen onder begeleiding van meester Elzo. Wilt u uw
kind sportschoenen meegeven? (Als deze nog niet op
school zijn)

We hebben gezien dat u ons als ouders in de
thuiswerkperiode ondersteunde maar ook nu merken we
de samenwerking. Zo merken we dat u het zeer serieus
neemt als uw zoon/ dochter een snotneus heeft of zich
niet lekker voelt. We merken dat de meeste ouders op
dat moment hun kind afmelden op school. Daarnaast zijn
we erg blij met uw flexibiliteit bij de opvang van de
kinderen nu we weer een continurooster hanteren. We
begrijpen dat dit soms kan zorgen voor
opvangproblemen maar we merken dat ouders elkaar
hier bij helpen of zelf wat regelen op het werk.
Waarvoor onze dank! Zo zetten we alles op alles om
Corona buiten de deur te houden.

Toetsen, oudergesprekken en rapporten
Aan het begin van dit schooljaar heeft u een
jaarplanning gekregen met verschillende data waarop
activiteiten plaatsvinden. Zoals we in het eerste stukje al
schreven is ook dit jaar niets zoals gepland en gehoopt.
De thuiswerkperiode i.v.m. Corona heeft ook invloed op
de planning wat betreft toetsen afnemen,
oudergesprekken en rapporten. Als team hebben we
overlegd hoe we dit op gaan pakken.
De 2 weken voor de voorjaarsvakantie en het begin van
deze week hebben we vooral gewerkt aan; weer op
school zijn na een aantal weken thuis, lekker aan het
werk zijn in de klas enz. Gisteren zijn we gestart met het
afnemen van de CITO toetsen. De CITO toetsen zullen
we gebruiken om te kijken waar de kinderen en de
groep nu staan en wat er van ons nodig is om de
kinderen verder te helpen bij de lesstof. Als team gaan
we samen bespreken welke invloed de thuiswerkperiode
heeft gehad op het leren van de kinderen. We houden
u hiervan op de hoogte.

Start gymlessen
Komende week willen we weer starten met gymlessen
omdat het ook belangrijk is voor kinderen om te
bewegen en samen te werken in vrije situaties en plezier

Oudergesprekken
We vinden het ook in deze tijd belangrijk om u als ouder
te spreken over de ontwikkeling van uw kind. Helaas kan
dit nu niet op school. Daarom zullen we de komende
weken de oudergesprekken inplannen via Teams.
Omdat de toetsen en de rapporten nog niet geweest

zijn, is dit geen rapportgesprek maar een ‘gewoon’
oudergesprek om informatie over uw kind te delen.
U krijgt binnenkort een persoonlijke uitnodiging van
de leerkracht om in gesprek te gaan.
Rapporten mee
Op donderdag 1 april krijgen de kinderen de
rapporten mee.
Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 zijn we deze week begonnen met een
nieuw thema: het cafetaria.
We hebben eerst bedacht wat we er al van weten.
Ook maakten we een lijstje van dingen die we nodig
hebben. Op de foto kunt u zien dat het nog een kale
boel is. In de loop van de weken komt het er steeds
echter uit te zien. We hebben wel al patatjes gemaakt
en kroketten. Het begin is er. Als iemand ons kan
helpen aan spulletjes voor ons cafetaria dan zouden
we daar erg blij mee zijn. We zoeken b.v. een
frituurpan waar we echt mee mogen spelen. In de
volgende nieuwsbrief zullen we een foto plaatsen van
het resultaat na een paar weken werken.

Groep 3 en 4
Yes, we mogen weer naar school! Groep 3/4 was erg
blij om weer naar school te mogen na de lockdown in
januari, iedereen kwam die dinsdag enthousiast binnen!
We zijn alweer druk bezig geweest met de lessen
rekenen, lezen, schrijven, spelling en nog meer. Maar
natuurlijk hebben we het in de klas ook gehad over hoe
het thuis werken voor iedereen is geweest. Juf Lisa
heeft een potje met allemaal kaartjes waarop vragen
staan, zoals: ‘wie heeft je het meest geholpen?’ en ‘wie
heb je het meest gemist?’ Duidelijk was dat de kinderen
veel hulp hebben gehad van papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s, buurvrouwen enzovoort, super! Een van de
vragen was ook: ‘wat is jouw ideale wereld?’ Hier
hebben we tekeningen en schilderingen van gemaakt
en die hangen nu in de klas. Er zijn werelden met heel
veel snoep, regenbogen en achtbanen, je kunt het zo
gek niet bedenken. Kijk zelf maar op de foto!
Groetjes van groep 3/4.

Groep 5 en 6
Na wat wisselende weken zijn we dan gelukkig toch
weer allemaal aanwezig op school. En wat is het weer
fijn om iedereen in het echt weer te zien in plaats van
via een schermpje. Lekker samen aan de slag, even
kletsen en elkaar gewoon ZIEN. Heerlijk.
We zijn dan ook weer even aan het opstarten met de
regels, hoe zat het ook alweer, vinger opsteken,
vragen of je naar de wc mag, overleggen en hoe doe
je dat? En juf moet weer even wennen aan het nakijken
met pen in plaats van digitaal 😉. Verder oefenen we
weer met de tafels en het klokkijken, oefent u thuis
weer mee?
Maar we zijn dik tevreden hoe het alweer gaat. Op
dit moment zijn we bezig met toetsen, cito toetsen en
hoe het gaat met iedereen.
Van daaruit gaan we weer verder met les geven en
kijken we wat elk kind daarvoor nodig heeft van ons.
Voor de afwisseling van de toetsen doen we op de
dinsdag vaak proefjes met elkaar. We hebben
voorheen met z’n allen zaadjes gepoot en gekeken hoe
ze gingen groeien. We zijn nu aan het leren over
moleculen en dan moet je natuurlijk ook echt zien hoe
dat werkt. Wat was dat een leuke les.
We gaan in ieder geval met veel plezier weer aan de
slag en zijn gemotiveerd. Samen maken we er nog
even een topjaar van!

Groep 7 en 8
Na een lange tijd zagen we elkaar eindelijk weer.
Complimenten hoe hard er thuis gewerkt is door de
kinderen maar ook door de ouders/ verzorgers.
Gemakkelijk was het allemaal niet maar petje af voor
hoe het allemaal is gegaan. Inmiddels zijn we allemaal
alweer een tijdje naar school en pakken we weer op
waar we gebleven waren. Dit gaat eigenlijk heel
goed. Iedereen zet zijn/haar beste beentje voor en
wordt er hard gewerkt. Het is fijn om te zien hoe de
groep met alles omgaat. Naast ons gewone werk zijn
we op dit moment bezig met de CITO toetsen in de
groep maar oefenen we ook voor verkeer. Het
verkeersexamen (theorie) is namelijk al op 30 maart.
Misschien kunt U als U in de gelegenheid bent, hier thuis
ook even extra aandacht aan besteden. Ik heb er
vertrouwen in dat het goed gaat komen met deze fijne
groep. Ik ben in elk geval trots op ze!

