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01-04

Paasviering in de klas

02-04

Goede vrijdag vrij

05-04

Paasmaandag vrij

06-04

Margedag kinderen vrij

07-04

Wieletjesdag

08-04

Portfolio mee

12-04

Start Oudergesprekken

20-04

+ 21-04 Eindtoets groep 8

23-4
27-4

Koningsspelen & Juffen dag
(12.00 uur vrij)
Koningsdag vrij.

03-05

Start meivakantie

Van de directie
Inmiddels bent u d.m.v. de brief van onze
Directeur Bestuurder op de hoogte gesteld van
de opvolging directeur en IB-er. Uiteraard
zullen juf Bonnie (IB) en ondergetekende
zorgen voor een goede overdracht. Er zullen
ook vast afspraken gemaakt worden voor
kennismaking. Maar het jaar is nog niet
voorbij en we proberen ondanks beperkingen
met elkaar iets goeds van te maken.
Het is een lastig jaar en het kost ons allemaal
energie om de moed er in te houden. Vooral
nu keer op keer de teleurstelling er is, dat
versoepelingen worden uitgesteld. We merken
aan sommige kinderen dat er grenzen worden
opgezocht. Nog even volhouden en rekening
houden met elkaar. Alleen dan houden we het
samen vol.
Paasviering
Volgende week vieren we in de eigen groep
het Paasfeest. Daar is ook een Paaslunch bij.
De kinderen krijgen dan naast de lunch die ze
zelf meenemen, een matze met jam en een ei.
De matze en het ei staan symbool voor het
paasverhaal. De matze staat voor het brood
dat de Israëlieten aten in de tijd dat ze altijd
op de vlucht waren en er geen tijd was om het
brood te laten rijzen. Het ei staat voor nieuw
leven.

Koningspelen & Juffendag
Het team heeft besloten om de Koningsspelen
en de Juffendag te combineren. Het is op
vrijdag 23 april en de kinderen van groep 1
mogen aansluiten. ’s Middags zijn de kinderen
vrij.
Wieletjesdag
Woensdag 7 april is het Wieletjesdag. Dat is
altijd de 1e woensdag van de maand.
Jassen aan, jassen uit?
Nu het weer wat aangenamer wordt, ontstaat
de discussie ‘moeten de jassen aan of mogen
ze uit’. De ene ouder denkt daar ook anders
over dan de andere. Voor de bovenbouw
(groep 5 t/m 8) hebben hierover het volgende
besloten. U bespreekt zelf met uw kind
of/wanneer de jas in de pauze aan of uit
mag. We gaan er van uit dat uw kind zich

daar aan zal houden. Voor de OB speelt deze
discussie minder. Daar nemen de kinderen het
oordeel van de juf meestal wel aan.

Toetsen & oudergesprekken
Deze week zijn de laatste (CITO)toetsen
afgenomen en ingevoerd in het
leerlingvolgsysteem (LOVS). Maandag en
woensdag hebben de leerkrachten een
groepsbespreking met de IB-er juf Bonnie. Er
wordt besproken hoe de toetsen zijn gemaakt en
hoe dat is vergeleken met het landelijk
gemiddelde, maar belangrijker t.o.v. het kind
zelf: de persoonlijke ontwikkelingslijn. Landelijk
wordt gesproken over achterstanden ontstaan
door de coronacrisis en het geld dat daar de
komende 2 jaar voor ter beschikking komt. Hoe
groot die achterstanden zijn weten we na
volgende week. Landelijk (onderwijsinspectie) is
aangegeven dat we dit schooljaar de
leerresultaten taal-lezen-rekenen niet als
prioriteit nemen. Dit jaar staat de sociaalemotionele ontwikkeling op de voorgrond.
Hoe zorgen we ervoor dat de kinderen het jaar
veilig, gezond en op een leuke manier afsluiten.
Het kan dus zijn dat de resultaten wat
tegenvallen tijdens het bespreken van het
portfolio. Dat is een landelijk gegeven. Het ene
kind is zelfstandig in het leren, een ander heeft
veel instructie nodig. Schrikt u daar dus niet van.
Het heeft ook geen consequenties m.b.t.
‘zittenblijven’. Een term die overigens niet meer
past bij het huidige onderwijssysteem. We
kunnen wel spreken over leerstofverlenging.
Daarvoor is het niet altijd nodig dat een kind in
een groep blijft. Op dinsdag 6 april ( de
kinderen zijn dan vrij) maken de leerkrachten
de portfolio’s klaar en deze gaan donderdag 8
april mee naar huis. In de week daarop starten
dan de ouder-kind gesprekken. Een enkel
gesprek is op school, de meeste zullen online via
TEAMS gehouden worden. U krijgt daarover nog
bericht.

Met vriendelijke groet,
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