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VAN DE DIRECTIE
Na 5 weken afstandsonderwijs zijn de scholen vorige week weer heropend. Hoewel dat erg
fijn is, is het allemaal nog lang niet normaal. Het naleven van de maatregelen is niet
eenvoudig. We leven met de dag, ervaren hoe het loopt en stellen bij waar nodig. Helaas
zitten de eerste twee groepen van onze school al in quarantaine vanwege een
coronabesmetting van één van de leerkrachten. En dan kwam daar ook nog de uitdaging van
het winterse weer bij!
Maar wat alles goed maakt: alle kinderen weer ontmoeten! Wat een blijde gezichten! Het
voelde een beetje aan als een feestdag! Dik ingepakt kwamen de kinderen vorige week door
de sneeuw naar school. Wat een feest! Het dikke pak sneeuw voelde als een mooi kadootje!
In de school klinken eindelijk weer de geluiden die daar horen: kinderstemmen en gelach!
In deze nieuwsbrief wil ik een aantal zaken met u delen. Er zijn een heel aantal geplande
activiteiten die niet door gaan of niet door zijn gegaan. Sommige zaken moeten we opnieuw
plannen of anders vorm gaan geven. We hopen u op deze manier op de hoogte te houden!
Tot slot wil ik u wederom heel erg bedanken voor al uw inzet bij het afstandsonderwijs in de
afgelopen periode. Wij kijken terug op een zeer prettige samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Brenda van de Vendel, directeur.

REGEL VAN DE MAAND
We zitten niet aan elkaar en ook niet ongevraagd aan elkaars
spullen.
Deze regel heeft te maken met respect voor elkaar en elkaars spullen. Je behandelt elkaar zoals je
zelf ook behandeld wilt worden en gunt elkaar de ruimte.

DE ONTWIKKELING VAN UW KIND
Als team hebben we tijdens de periode van thuisonderwijs de ontwikkeling van kinderen zo
goed mogelijk gevolgd. We hopen het zicht op de ontwikkeling in de aankomende periode zo
volledig mogelijk in kaart te brengen. Vervolgens bepalen we wat er nodig is om de hiaten
weg te werken of de ontwikkeling van het kind voort te zetten.
Uw kind is meer dan alleen cijfers en
toetsresultaten. Deze weken is er extra aandacht
voor het welbevinden van kinderen. We mogen
weer samen wennen op school, welke regels zijn
er ook alweer en hoe gaan we om met de
coronamaatregelen? We hebben heerlijk in de
sneeuw gespeeld met de kinderen, dat was écht
fantastisch!
Deze week worden er in de groepen 3 t/m 7
methodetoetsen afgenomen. Deze toetsen
gebruiken we om te signaleren hoe het leren
tijdens de thuiswerkperiode is verlopen.
In groep 8 nemen we een Proefcitotoets af. Door deze toets worden de kinderen bekend
gemaakt met de vraagstelling van de Cito Eindtoets. Ook scoren wij de toets en gebruiken
we dat gegeven bij onze schooladvisering.
Tussen 3 en 16 maart nemen we de Cito M toetsen af in de groepen 3 t/m 8.

PORTFOLIO EN OUDERGESPREK
In de volgende nieuwsbrief vertellen wij u hoe we hier vorm aan gaan geven.

ADVISERING EN INSCHRIJVING VOORTGEZET ONDERWIJS
GROEP 8
De ouders van groep 8 informeren wij na de vakantie over de exacte gang van zaken.

VERKEERSEXAMEN GROEP 7 (EN 8)
In groep 7 nemen de kinderen deel aan het landelijk verkeersexamen. Dit examen bestaat
uit 2 onderdelen: een schriftelijk deel en een praktijkdeel. Beide examens worden
afgenomen in april.
Tijdens het schriftelijk examen wordt de kennis van de verkeersregels getoetst. Tijdens het
praktijkexamen moet een route gefietst worden van ongeveer 6 kilometer. Langs de route
staan controleurs die kijken of de kinderen zich goed aan de regels houden, zoals: hand
uitsteken, rechts rijden, stoppen voor rood enz.
Groep 8 heeft vorig jaar wél het theoretisch examen gemaakt, maar het praktisch
verkeersexamen is niet doorgegaan. Dit jaar gaan daarom zowel groep 7 als groep 8 de
examenroute op de fiets afleggen.

