NIEUWSBRIEF
Januari 2021, Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals gisteren in de Nieuwsbrief aangegeven ontvangt u
vandaag een overzicht met de aandachtspunten voor
de komende thuiswerkperiode. We ontvangen veelal
positieve feedback over de manier waarop school het
thuiswerkonderwijs heeft ingericht. Dank hiervoor, wij
vinden uw feedback belangrijk. De huidige manier
wordt zoveel mogelijk voortgezet met enkele kleine
aanpassingen.

 Methodetoetsen
In de thuiswerkperiode nemen wij geen
methodetoetsen af. Tijdens de thuiswerkperiode zijn er
minimale mogelijkheden om kinderen op basis van de
toetsgegevens verrijkings- of remediëringsstof aan te
bieden. Wanneer de kinderen weer op school zijn
worden deze toetsen afgenomen en ontvangen de
kinderen verrijkings- of remediëringsstof.

Planning rapporten/oudergesprekken

Voor het eerste rapport zijn er vanwege de
thuiswerkperiode enkele wijzigingen. De data zijn onder
Ophaalmoment papieren verwerking groep 0
voorbehoud van de fysieke herstart op maandag 25
t/m 4
Voor de kinderen van groep 0 t/m 4 is er vrijdagochtend januari. Wanneer de fysieke herstart uitgesteld wordt,
dan worden de data opgeschoven.
15 januari een ophaalmoment voor papieren
 Methodecijfers
verwerkingsmateriaal. Groep 0-1-2 ontvangt nieuwe
De kinderen ontvangen beoordeling op basis van de
verwerkingsboekjes. Groep 3 en 4 ontvangt papieren
toetsen gemaakt t/m dinsdag 22 december. De
verwerkingsmateriaal, omdat het schrijfproces en
methodetoetsen die de kinderen maken wanneer zij
schriftelijke verwerking niet te lang onderbroken mag
zijn. We hanteren hiervoor een planning op alfabetische weer op school komen, tellen mee voor de tweede
rapportperiode.
volgorde van achternaam. Wilt u deze zoveel als
mogelijk vasthouden?
 LOVS-toetsen
 A t/m H: 09.30-10.00
Bij een herstart op 25 januari geven we eerst een week
 I t/m Q: 10.00-10.30
‘gewoon’ les. Vanaf maandag 1 februari nemen we de
halfjaarlijkse LOVS-toetsen af.
 R t/m Z: 11.00-11.30
Wanneer het ophaalmoment onder een
 Voortgangs- en rapportgesprekken
instructiemoment van één van de kinderen valt, dan
Dit zijn de periodieke 10-minutengesprekken. Hierin
kunt u de verwerking tussen 11.30 en 12.00 ophalen.
worden zowel de cognitieve ontwikkeling (cijfers) als de
U kunt de materialen ophalen bij de hoofdingang.
sociaal-emotionele ontwikkeling besproken. Deze
Wanneer u de school binnenkomt, vragen wij u een
vinden digitaal plaats na de voorjaarsvakantie in week 8
mondkapje te dragen.
of 9. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de
leerkracht.
Instructie en verwerking
 Rapporten
We streven ernaar om de kinderen van groep 3 t/m 8
De kinderen krijgen de rapporten op de dag van het
dagelijks instructie te geven. Het tijdstip van het tweede digitale 10-minutengesprek mee naar huis.
instructiemoment was echter een aandachtspunt.
 Studiemiddag 2 februari
Daarom gelden vanaf maandag 18 januari andere
Het is niet wenselijk om direct na de fysieke herstart
instructietijden. Het eerste instructiemoment wordt
vast te houden aan de studiemiddag. Deze
08.45 uur. Het tweede instructiemoment wordt 09.45
studiemiddag vervalt. De kinderen gaan deze middag
uur.
gewoon naar school.
Volgende week hebben de kinderen van groep 3, 5 en 7
instructie om 08.45 uur en de groepen 4, 6 en 8 om
Volgende Nieuwsbrief
09.45 uur.
Volgende week woensdag 20 januari ontvangt u de
volgende Nieuwsbrief.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.
Hartelijke groet,
Namens het team
Bas van Ballegooijen
Belangrijke data:
 Woensdag 13 januari:
(digitale) adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs groep 8
 Maandag 25 januari:
start fysiek onderwijs (onder voorbehoud)
 Maandag 1 februari t/m vrijdag 12 februari: afname LOVS-toetsen. Ouderportaal gesloten
Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari Voorjaarsvakantie
 Donderdag 25 februari t/m donderdag 4 maart:
digitale 10-minutengesprekken
 Woensdag 10 maart:
Biddag
*Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen. Ouderactiviteiten worden digitaal georganiseerd of
vinden plaats op afspraak. U ontvangt voorafgaand aan de activiteit meer informatie.

