
   

 

 

 

 

 

 

 
12 februari 2021 

 
Planning 
19 februari Carnaval – verdere info volgt via Social Schools 
22 februari Start voorjaarsvakantie tot en met 26 februari 
1 maart  Eerste schooldag na voorjaarsvakantie 
3 maart  Start Cito-toetsen groep 3 tot en met 7 
4 maart  Oudergesprekken groep 1/2  
9 maart  Oudergesprekken groep 1/2 

 

Beste ouder(s), 
  
Na zeven weken van thuisonderwijs en noodopvang mochten we deze week eindelijk onze deuren 
weer openen voor alle kinderen! Wat is het fijn om iedereen weer te zien en alle verhalen te horen! 
En nu maar hopen dat we de rest van het jaar open kunnen blijven. Wij denken dat het kan als we 
ons allemaal maar goed aan de regels houden. En dat zijn er veel!   
  
Ook voor ons is het lastig om met de nieuwe regels te werken. De verschillende start- en eindtijden, 
aangepaste buitenspeelroosters, gezondheidschecks en mondkapjes voor externen: alles wat oud en 
vertrouwd was, moet nu anders. En we merken dat u dat ook lastig vindt.  
 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de eerste week. Verder kunt u lezen over de regels die nu in 
de school gelden, de afname van de Cito-toetsen, het eerste rapport, de aangepaste planning voor 
de 10-minuten gesprekken en de studiedagen. 
  
Saskia Zaat 
Harro Veerman 

 

We zijn weer open! 
Onze eerste schoolweek zit er bijna op en wat voor een week hebben we achter de rug! In het 
weekend begon het flink te sneeuwen en dat maakte dat we alle plannen voor de heropening op 
maandag moesten aanpassen. Tot zondagavond was het onduidelijk of we open konden. We wilden 
heel graag, maar uiteindelijk vonden we het niet verantwoord om de leerkrachten en u de weg op te 
sturen. Nu is een dag extra sneeuwpret natuurlijk helemaal niet erg. Uit de vele foto’s die we hebben 
ontvangen blijkt ook dat de kinderen heel veel plezier hebben gehad met sneeuwpoppen maken, 
sneeuwbalgevechten, sleeën en meer.  
 
Op dinsdag waren nog niet alle kinderen op school, maar nu aan het einde van de week zijn ze er 
bijna allemaal. Blije gezichten, eindelijk weer samen leren en spelen en samen terugkijken op de 
afgelopen periode. Hoe ging het thuis met het schoolwerk en waar pakken we de draad weer op? Er 
is veel aandacht voor groepsvorming. We zijn voorzichtig begonnen met de voorbereidingen op de 
komende Cito-toetsen. Dat betekent veel herhalen en oefenen. 

 

 



Aangepaste breng- en haaltijden 
We merken dat u langzaam went aan de nieuwe start- en eindtijden. We hebben voor deze nieuwe 
tijden gekozen om drukte bij de verschillende ingangen te voorkomen. De kinderen van de diverse 
parallelgroepen komen gelijk naar binnen. Dit doen we, omdat ze ook samen buiten spelen. De 
kleuterklassen komen op verschillende tijden naar binnen, zodat er aan de straatkant niet teveel 
ouders bij elkaar staan. 
 
In onderstaand schema nogmaals de nieuwe start- en eindtijden. Dit zijn de tijden dat de lessen 
beginnen en eindigen. De deuren van de school zijn dus eerder open, maar komt u vooral niet te 
vroeg om lang wachten te voorkomen. 
 
Als u, per ongeluk, toch te laat bent, dan vragen we u aan te bellen bij de voordeur. Ga dus niet op 
het raam kloppen bij de kleuterklassen, groep 5 of op de deur bij het schoolplein. 
 

Groep  Starttijd  Eindtijd  Woensdag 
eindtijd  

Vrijdag 
eindtijd  

Ingang  

1-2a  08:40  15:20  12:20  12.10  zijdeur lokaal  

1-2b  08:50  15:30  12:30  12.15  zijdeur lokaal  

1-2c  08:40  15:20  12:20  12.10  zijdeur lokaal  

1-2d  08:50  15:30  12:30  12.15  zijdeur lokaal  

3A  08:40  15:20  12:20  12.10  hoofdingang  

3B  08:40  15:20  12:20  12.10  hoofdingang  

4A  08:50  15:30  12:30  12.15  hoofdingang  

4B  08:50  15:30  12:30  12.15  hoofdingang  

5A  08:40  15:20  12:20    speelplaatsdeur  

5B  08:40  15:20  12:20  zijdeur lokaal  

6A  08:50  15:30  12:30  speelplaatsdeur  

6B  08:50  15:30  12:30  speelplaatsdeur  

7A  08:40  15:20  12:20  hoofdingang  

7B  08:40  15:20  12:20  hoofdingang  

8A  08:50  15:30  12:30  speelplaatsdeur  

8B  08:50  15:30  12:30  speelplaatsdeur  

  

 

Overblijf in plaats van continurooster; waarom? 
Van meerdere ouders hebben we de vraag gekregen waarom we nu geen continurooster hebben 
ingevoerd. Dit deden we immers wel tijdens de eerste scholensluiting. 
 
Het grootste voordeel van een continurooster in coronatijd is dat we minder beweging rond de 
school hebben. Kinderen die niet overblijven hoeven namelijk niet opgehaald te worden. 
 
Dit lijkt een logische keuze, maar toch hebben we ervoor gekozen om terug te gaan naar het oude 
rooster. De nieuwe maatregelen laten dit toe, zolang we de groepen niet te veel met elkaar mengen. 
Ook moeten de overblijfmedewerkers een mondkapje dragen en doen we iedere dag een 
gezondheidscheck. We denken dat we op deze manier een zo veilige mogelijke overblijf kunnen 
realiseren. 
 
Een tweede reden is een financiële reden. Als we nu een continurooster invoeren, hebben we toch 
overblijfmedewerkers nodig om de pauze van de leerkrachten te kunnen regelen. Deze 
overblijfmedewerkers moeten betaald worden voor hun inzet. Deze financiële middelen heeft de 
school niet. 
 



We hebben al eerder gemeld dat we bezig zijn met nieuwe schooltijden en een mogelijke overgang 
naar een continurooster in het nieuwe schooljaar. Na de voorjaarsvakantie wordt u hierover 
uitgebreid geïnformeerd. 

 

Cito-toetsen  
Normaal gesproken nemen we in de groepen 3 t/m 7 vanaf half januari de Cito-toetsen af. 
Gedurende twee weken toetsen we waar de kinderen staan op het gebied van rekenen, taal, spelling 
en begrijpend lezen.  
 
Ook nu willen we graag weten hoe het staat met de ontwikkeling van onze leerlingen en daarom 
gaan we de Cito-toetsen alsnog afnemen. We wachten hiermee tot 3 maart. De kinderen zijn dan  
weer een aantal weken op school en daardoor gewend aan de schoolstructuur. Vrijdag 26 maart is de 
laatste dag van afname. Daarna gaan de leerkrachten de uitslagen analyseren, zodat we weten waar 
we met de kinderen aan kunnen werken in de nieuwe periode. 

 

Rapporten 
Oorspronkelijk zouden de kinderen op vrijdag 19 februari hun rapport meekrijgen. Omdat er tijdens 
de scholensluiting niet getoetst is en omdat de afname van de Cito, om dezelfde reden, nog niet 
gebeurd is, hebben we besloten dat het rapport voor de groepen 3 t/m 7 wordt meegegeven op 
vrijdag 23 april. Voor de groepen 8 volgen we, gezien de afname van de eindtoets, een andere 
planning. De ouders van groep 8 worden hierover nog geïnformeerd. 

 

Planning oudergesprekken 
Ook de planning van de oudergesprekken wijzigt als gevolg van het opschuiven van de Cito-toetsen.  
 
 Groep 1/2; de oudergesprekken zijn op donderdag 4 maart en dinsdag 9 maart. U ontvangt nog 

een uitnodiging voor inschrijving. De oudergesprekken zijn niet op school, maar zijn online via 
Teams. 

 Groep 3 t/m 7; de oudergesprekken zijn op dinsdag 11 mei en donderdag 20 mei. U ontvangt te 
zijner tijd een uitnodiging voor inschrijving. De oudergesprekken zijn niet op school, maar zijn 
online via Teams. 

 

Gewijzigde planning studiedagen 
Alle bovenstaande wijzigingen hebben ook gevolgen voor de planning van onze studiedagen. 
 
De studiedag van woensdag 10 februari stond in het teken van de analyse van de Cito-toetsen. Deze 
studiedag verplaatsen we naar donderdagmiddag 1 april. De kinderen zijn dan vrij vanaf 12.15 uur. 
 
De studiedag van dinsdag 6 april blijft gewoon staan. Dit betekent dat de kinderen een extra lang 
Paasweekend hebben. Ze zijn vrij vanaf donderdagmiddag 1 april 12.15 uur tot en met dinsdag 6 
april. 

 

 


