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Beste ouders/verzorgers,
Gisteren hoorden we dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open mogen, mits er geen contraindicaties zijn. Thuis vertelde ik dit tegen de kinderen en zij dansten en zongen van vreugde. ‘Eindelijk weer
met de hele klas op school’ en ‘Dan zien we alle vriendjes en vriendinnetjes weer’.
Ik denk dat de mogelijkheid van weer volledig naar school voor veel kinderen en gezinnen een mooi
vooruitzicht is.

‘Uit het oog….‘
Soms horen we onszelf of anderen zeggen: ‘Uit het oog, uit het hart’. Je hebt iemand al een tijdje niet meer
gezien, het contact wordt minder en na een tijdje denk je bijna niet meer aan de ander.
Met Hemelvaartsdag vieren wij dat Jezus als mens niet meer zichtbaar is. In de Bijbel staat dat Hij aan onze
ogen onttrokken is. Maar daarmee zegt God zeker niet dat Hij niet meer aan ons denkt. Het werk van Jezus
in Zijn lichaam op aarde is af. Zijn werk in de hemel gaat ondertussen wel door. Op aarde hebben we Zijn
karakter, verlangen en levenswijze mogen ontvangen. In de Hemel blijft Zijn werk doorgaan. Hij bidt voor
ons, Hij schenkt zijn Heilige Geest, Hij dient. Wij kunnen (on)bewust tegen God zeggen of Hem laten
merken: ‘God ik zie u niet, U bent uit mijn hart’. Maar God is heilig, compleet anders. Zelfs zo heilig dat ons
gedrag Zijn verlangen, Zijn grootheid en liefde niet kan beïnvloeden. Hemelvaartsdag is daarom ook een
beetje dankdag. Danken dat Jezus Thuis is en dichtbij Zijn Vader Zijn werk voortzet.

Vooruitblik
De komende periode wordt de situatie op de scholen door het RIVM nauwlettend in de gaten gehouden.
Op basis van de gegevens die het kabinet hieruit verzamelt wordt in de week van 1 juni definitief beslist of
de basisscholen op 8 juni volledig open mogen. De overheid geeft nadrukkelijk aan dat de heropening van
de scholen dichtbij is, maar dat aanpassingen noodzakelijk blijven. Aanpassingen op het gebied van
vervoer, aanwezigheid ouders in de school en op te zetten activiteiten blijven van toepassing.
Niet het onmogelijke
Vanuit het kabinet is er begrip dat de situatie per school kan verschillen. Scholen worden bij de heropening
niet aan het onmogelijke gehouden. Er wordt rekening gehouden met de schoolspecifieke zorgen en
onzekerheden, zoals bijvoorbeeld beschikking over voldoende leerkrachten en of de school zich goed kan
houden aan de hygiëne-eisen en richtlijnen. Voor onze school is met name het aantal beschikbare
leerkrachten een zorg/aandachtspunt bij de volledige heropening van de school.
Protocollen blijven nodig
Uit de adviezen van het RIVM blijkt dat er de komende tijd protocollen nodig blijven, wellicht ook na de
zomervakantie. Vanuit de overheid komen er vanaf 27 mei aangepaste protocollen beschikbaar voor de
komende periode. Vanaf dat moment kunnen wij als school concrete plannen maken voor de volledige
heropening van de school. Wij hopen u uiterlijk 3 juni hierover duidelijkheid te kunnen geven. Wij hopen u
dan ook meer duidelijkheid te kunnen geven over de activiteiten die nog dit schooljaar gepland staan, zoals
afscheidsavond, rapportgesprekken en de wenochtend.
Toetsen Leerlingvolgsysteem
Halfjaarlijks nemen wij op onze school de LVS-toetsen af op het gebied van lezen, spelling, rekenen en
begrijpend lezen. Vanuit Cito-LVS is het advies om ook in deze periode de halfjaarlijkse toetsen gewoon in
juni af te nemen. Bij de afname van de landelijke toetsen is duidelijk dat deze, nog meer dan anders, zullen
dienen als vertrekpunt voor het vervolg van ons onderwijs/lesaanbod voor volgend schooljaar.

Wij verwachten wisselende leeropbrengsten over het afgelopen half jaar bij de kinderen. Thuissituaties en
ondersteuning door ouders in het thuiswerk is op verschillende manier ingevuld. In verschillende situaties
hebben kinderen geprofiteerd van de individuele aandacht van ouders en in andere situaties hebben
kinderen juist de groepsgewijze instructie, ondersteuning en structuur gemist. De afname van de LVStoetsen helpt ons om een duidelijk beeld van de leeropbrengsten te ontvangen en hier in de toekomst,
vanuit onze mogelijkheden, op in te spelen.

Lezen
Voor alle voorschool- en basisschoolkinderen is lezen en voorlezen belangrijk in de ontwikkeling. Juist in
deze periode verdient dit aandacht. Er wordt weleens gezegd: ‘Één week niet lezen en/of voorlezen is 2
weken achteruitgang in de leesontwikkeling.’ Wij vragen u om de komende periode, ook in de
zomervakantie, hier aandacht aan te besteden.
Bovenstaande geldt ook voor automatisering op het gebied van rekenen, zoals tafels oefenen en rekenen
t/m 100. Het kan zijn dat uw kind hiervoor de komende periode extra huiswerk ontvangt.

Kinderoefentherapie
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de fysieke begeleiding door de kinderoefentherapeute op
school wordt opgepakt. We wachten hiervoor de richtlijnen van 27 mei af. De begeleiding wordt/is zoveel
mogelijk voortgezet middels videobellen. Wanneer u vragen heeft over kindertherapie kunt u deze mailen
naar Sandra van der Sanden, info@cesarzaltbommel.nl.
Wanneer u vragen heeft over de herstart, het schoolprogramma en/of andere vragen, schroom niet om
deze te stellen.
Hartelijke groet,
Namens het team
Bas van Ballegooijen

