
   

 

 

 

 

 

 

 
19 maart 2021 

Planning 
22 maart Brief met informatie over het continurooster komt mee naar huis 
1 april  Studiemiddag; alle kinderen zijn vrij vanaf 12.15 uur 
2 april  Goede Vrijdag; alle kinderen zijn vrij 
5 april  Tweede Paasdag; alle kinderen zijn vrij 
6 april  Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
9 april  Verkeersexamen (praktijk) groepen 7 en 8 
16 april  Schoolfotograaf 
20-21 april IEP Eindtoets groep 8 
24 april-9 mei Meivakantie 

 

Beste ouder(s), 
 

We zijn al weer een aantal weken open en we zien dat het ritme en de 
structuur weer terug zijn. De toetsweken zijn in volle gang en de eerste 
resultaten worden met elkaar gedeeld.  
 
We zijn met elkaar al goed gewend aan de nieuwe start- en eindtijden, 
het dragen van mondkapjes voor bezoekers en de gezondheidschecks. 
Ondanks alle afspraken en het afstand houden (zelfs in de teamkamer 
zijn de zitplaatsen afgeplakt), is de eerste besmetting binnen de school 
toch een feit. Deze week is groep 5a noodgedwongen thuis in 
quarantaine geweest. Zij volgen onderwijs op afstand. Wat wel heel fijn 
is om te merken, is het begrip bij de ouders. Daar zijn we heel blij mee! 
 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de First Lego League, de overblijf en een aankondiging van de 
ouderpeiling over het mogelijk invoeren van het continurooster. In de bijlage vindt u een brief met 
informatie van GGD Haaglanden over deze besmetting en het GGD onderzoek.  
  
Saskia Zaat & Harro Veerman 

 

Cito-toetsen en verkoudheid 
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind verkouden wordt net nu de Cito-toetsen in volle gang zijn. 
Vanwege de Coronamaatregelen moet uw kind dan toch thuisblijven. Dit betekent dat ze de toetsen 
inhalen op een ander moment. 
De beslisboom kan u helpen om te bepalen of uw kind wel of niet naar school mag 
https://www.boink.info/beslisboom . 

 
 
Op tijd in de klas 
Voor de kinderen en het onderwijs is het belangrijk dat we op tijd kunnen beginnen aan de 
schooldag, de meeste kinderen zijn altijd netjes op tijd in de klas. De opgegeven begintijden (08.40 of 
08.50 uur) zijn de tijden waarop de kinderen in de klas moeten zijn. 
Als u, per ongeluk, toch te laat bent, dan vragen we u aan te bellen bij de voordeur. 
  

https://www.boink.info/beslisboom


 
 
First Lego League 
De afgelopen maanden heeft een aantal kinderen uit groep 8 deelgenomen aan de First Lego League. 
Dit is een educatief programma waarin kinderen hun (21e eeuwse) vaardigheden kunnen 
ontwikkelen en op een creatieve manier bezig zijn met wetenschap en techniek. Aan dit programma 
is een wedstrijd verbonden. Deze editie van de First Lego League is een bijzondere: alle 
jurypresentaties vonden online plaats. Afgelopen zondag werden de resultaten bekend gemaakt. We 
zijn super trots op de 7e plek voor Nina, Lianne, Defne, Pasha, Luciano, Adam L., Wolf en Thijs. Van 
harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat! 
 

 
 

Ouderbetrokkenheid in tijden van Corona 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als school en ouders goed samenwerken. 
We willen voorkomen dat we alleen contact hebben, als het niet goed gaat met uw kind of als u niet 
tevreden bent over school. Want in die situatie lopen we het risico dat we tegenover elkaar komen te 
staan. Terwijl we juist graag samen willen werken in het belang van uw kind. 
 
Door de maatregelen in en rond school vindt het contact met ouders minder vanzelfsprekend plaats. 
Juist nu is het van belang om dat contact actief te onderhouden. De huidige situatie kan nieuwe 
vragen en onzekerheden opleveren, bijvoorbeeld over de gezondheid of veiligheid van het kind. Voor 
kinderen is het belangrijk dat school en ouders met elkaar in gesprek blijven. 
 
Daarom vinden we het belangrijk dat we met elkaar alle mogelijke moeite doen om in contact te 
blijven. Dus: als u ergens tegen aanloopt en u wilt de leerkracht spreken, pak de telefoon of stuur 
een bericht via Social Schools. Samen komen we verder!  
 

 
 

Ouderpeiling continurooster 
We hebben al eerder gemeld dat we bezig zijn met nieuwe schooltijden en een mogelijke overgang 
naar een continurooster in het nieuwe schooljaar. Volgende week nemen alle oudste kinderen in uw 
gezin een informatiebrief met een antwoordstrook mee naar huis. Wij willen u vragen te reageren 
door genoemde antwoordstrook in te leveren bij de leerkracht vóór vrijdag 2 april (door mee te 
geven aan uw kind). 

 

Schoolfotograaf  
Op vrijdag 16 april komt de schoolfotograaf naar school. De speelzaal zal worden ingericht als een 
Corona-proof fotostudio. U ontvangt nog nadere informatie.  

 


