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Ouder/kind gesprekken 
Na een periode van afstandsonderwijs vinden 
we het fijn om alle ouders weer even 
(digitaal) te kunnen spreken.  
Tijdens de gesprekken blikken we met elkaar 
terug op de afgelopen periode van  
thuisonderwijs, maar bespreken we ook waar 
uw kind in zijn/haar ontwikkeling staat en 
hoe we daar de komende periode bij 
aansluiten.  
In week 11 en 12 (15 t/m 26 maart) vinden 
de ouder/kindgesprekken in de middag 
plaats. Deze gesprekken worden digitaal 
gevoerd. Vanaf groep 5 zullen ook de 
kinderen bij deze gesprekken aanwezig zijn. 
U ontvangt van de leerkracht een bericht 
wanneer het mogelijk is om u in te schrijven 
voor de gesprekken.  
Voor de groepen 1 en 2 zal deze 
gespreksronde iets afwijkend zijn van de rest 
van de school. Sommige ouders hebben 
onlangs een gesprek met de leerkracht 
gehad. Ouders van de groepen 1 en 2 
ontvangen hierover nadere informatie van de 
leerkracht. 
 
Cito toetsen en rapport  
Aangezien we de afgelopen periode te maken 
hebben gehad met afstandsonderwijs (en een 
andere manier van werken en leren) worden 
de Cito toetsen formatief afgenomen. Dit 
betekent dat deze toetsen alleen worden 
gebruikt om te kijken waar de kinderen in 
hun ontwikkeling staan en hoe we daar de 
komende periode zo goed mogelijk bij aan 
kunnen sluiten. De resultaten van de toetsen 
worden niet opgenomen in het rapport. Op 
vrijdag 26 maart worden de rapporten 
meegegeven. 

Vervanging bij ziekte/afwezigheid 
leerkracht  
Regelmatig komt het voor dat een leerkracht 
ziek/afwezig is in verband met Covid 
gerelateerde klachten en dan getest moet 
worden. Op zulke momenten doen we ons 
uiterste best om vervanging te regelen voor 
de betreffende groep. Ouders worden hierover 
zo snel als mogelijk geïnformeerd middels een 
pushbericht via MijnSchool. Op het moment 
dat er geen vervanging is zijn wij helaas 
genoodzaakt om ouders te vragen om hun 
kinderen thuis op te vangen. Aangezien wij 
vanwege de geldende maatregelen geen 
cohorten (groepen) mogen mengen, is het op 
zulke momenten helaas ook niet mogelijk om 
kinderen in andere groepen op te vangen. 
 
Engels in coronatijd  
De vakleerkrachten kunnen hun lessen op dit 
moment niet op de normale manier geven, dit 
geldt ook voor de leerkrachten Engels. Waar 
zij normaal gesproken vier groepen per 
ochtend zien is dit nu niet mogelijk. Daarom 
zullen zij in de periode tot de meivakantie in 
alle groepen een hele ochtend meedraaien. 
De kinderen krijgen dan Engelse les en tussen 
de andere lessen door zullen we ook met de 
Engelse taal bezig zijn. Verder proberen wij zo 
veel mogelijk extra (Engelse) activiteiten aan 
te bieden, filmpjes, video's en spelletjes. Als 
uw kind het leuk vindt om thuis te oefenen 
voor Engels kan hij/zij gebruik maken van de 
volgende websites: Voor groep 7 en 8: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org 
Voor groep 3,4,5 en 6: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org 
Voor groep 1 en 2: 
https://supersimple.com/super-simple-songs/ 
 



 
     

 

  

  

 

 
Bewegen op het plein  
Nu er tijdelijk geen gymlessen van de 
vakleerkracht zijn in de gymzaal, 
proberen we de kinderen op andere 
manieren lekker te laten bewegen.  
Juf Alies heeft tijdens het buitenspelen 
activiteiten uitgezet, waar de kinderen 
uit konden kiezen. Daar wordt vol 
enthousiasme gebruik van gemaakt 
door de kinderen. 
 
 

 
 
 
 
Stagiaires 
De afgelopen weken zijn er in 
verschillende groepen nieuwe stagiaires 
gestart. Zij zullen zich via MijnSchool 
aan u voorstellen.  
We zijn weer blij met een nieuwe groep 
enthousiaste collega's in opleiding.  
 
 

 
Agenda 

Maart   
15 t/m 26  Ouder/kind gesprekken 
26        Rapport mee 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


