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Donderdag 3 juni:   Terugkomdag schoolfotograaf vanaf 13.00 uur  

Vrijdag 9 juli:    Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

Donderdag 15 juli:   Rapport groep 3 t/m 7 

Vrijdag 16 juli:   Start zomervakantie; EH 12.00 uur vrij / WL 12.15 uur vrij 

  
 

Leerkracht afwezig? Vervanging helaas niet altijd mogelijk  

Helaas lukt het ons niet altijd om een vervanger te vinden als een leerkracht afwezig is. Invallers 

zijn zeer schaars op dit moment. Tot onze spijt kan een groep dan niet naar school komen.  

De kinderen van groep 1/2 kunnen thuis nog steeds gebruik maken van Gynzy.  

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 worden er altijd lessen klaargezet in LessonUp! en Snappet 

waar de kinderen thuis aan kunnen werken.  

 

Vaccineren 

Steeds meer leerkrachten worden opgeroepen voor een vaccinatie. Het kan zijn dat zij daarom op 

enig moment voor korte of langere tijd tijdens de les worden vervangen door een of meerdere 

collega’s. Hierover zullen wij u niet nader informeren. 

 

Zelftest 

Zelftesten zijn bedoeld als extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door 

zelftesten te gebruiken kunnen besmettingen eerder opgespoord worden.  

Gebruikt u de zelftest bij uw kind(eren), neem dan in de volgende gevallen geen zelftest af maar 

maakt u een afspraak bij een GGD locatie: 

- Als uw kind verkoudheidsklachten en/of koorts heeft. 

- Als uw kind in contact is geweest met een positief op corona getest persoon. 

Is uw kind verkouden en laat u uw kind niet testen bij de GGD, dan kan uw kind pas weer naar 

school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is.   

 

Gemengd buiten spelen 

Wij hanteren nog immer de verplichte richtlijnen vanuit het ministerie en de adviezen vanuit het 

RIVM. Met de op handen zijnde versoepelingen menen wij nu een eerste stap te kunnen zetten. 

Vanaf maandag a.s. zullen tijdens de kleine pauze en de overblijf de kinderen uit dezelfde 

jaargroep weer gemengd met elkaar buitenspelen.  

De groepen 1/2 spelen weer buiten met maximaal 3 groepen  op het gehele schoolplein en de 

groepen 3 t/m 8 spelen als vanouds weer op het schoolplein of in het park. De leerkrachten 

blijven buiten de 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. 

Binnen houden wij de groepen nog steeds gescheiden van elkaar en is het lokaal zo veilige 

mogelijk ingericht met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot de leerkracht. 

 

Uitslag centrale eindtoets groep 8 

Wij hebben begin deze week de uitslag van de centrale eindtoets ontvangen en wij zijn bijzonder 

trots op de scores welke de kinderen hebben behaald. Het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op 

534,5 en onze leerlingen hebben een schoolscore van 536,8 behaald!  

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

ie  

 

Personele informatie 

http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


De kinderen en ouders van groep 8 hebben gisteren het schoolrapport van hun zoon of dochter 

met hierop de behaalde score op de centrale eindtoets ontvangen. Een hogere score is aanleiding 

om het advies te heroverwegen en mogelijk wordt dan een advies aangepast.  

Leerlingvolgsysteem  

Al enige jaren gebruiken wij de resultaten van de Cito toetsen om op leerling-, groeps- en 

schoolniveau zicht te krijgen op de ontwikkeling van de kinderen. De ontwikkeling van uw kind is 

met u gedeeld in één of meerdere oudergesprekken, het groepsniveau wordt 2 x per schooljaar 

met de intern begeleider besproken en het schoolniveau bespreken wij intern met het gehele 

team.  

De toetsen worden afgenomen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen. 

De zogeheten M-toetsen (midden toetsen) nemen wij af in groep 3 t/m 7. Gezien het 

buitengewoon bijzondere jaar hebben wij dit schooljaar, eenmalig, ook bij de kinderen van groep 

2 afgenomen. 

U zult begrijpen dat wij, gezien de bijzondere situatie waarin wij nog steeds verkeren, dit keer 

extra nieuwsgierig waren naar de resultaten.  

Belangrijk om te weten: 

- De resultaten van de Cito-toetsen worden op landelijk niveau met elkaar vergeleken. 

- De M-toetsen zijn deze keer later in het schooljaar afgenomen dan normaal gesproken het 

geval is. Er is door Cito meer tijd geboden om de toetsen af te nemen. 

- De normering van Cito is niet aangepast. We zetten deze resultaten dan ook af tegen een 

normaal schooljaar: met een ononderbroken periode van fysiek onderwijs en instructie, 

met een optimale begeleiding in de klas en een optimale en effectieve onderwijstijd voor 

àlle leerlingen. 

De resultaten van de M-toetsen 

Wij zijn zeer tevreden over de resultaten op schoolniveau voor rekenen, spelling en begrijpend 

lezen! Op alle onderdelen scoren we ruim en soms zelfs ver boven het landelijk gemiddelde. 

Jaargroep 5 blijft op begrijpend lezen wat achter in de score t.o.v. het landelijk gemiddelde.  

Wij hielden hier al rekening mee in dit leerjaar. Deze groep heeft in groep 4 tijdens de eerste 

lockdown effectieve leestijd gemist. Daarnaast krijgen de kinderen in leerjaar 5 voor het eerst 

instructie op het gebied van begrijpend lezen en was dit nog niet voldoende ingeoefend toen de 

school voor de tweede keer gesloten werd. Sinds de school weer geopend is, wordt er in dit 

leerjaar dus meer tijd en aandacht besteed aan begrijpend lezen en worden extra materialen en 

handen ingezet.   

Afgelopen dinsdag heeft het team op de studiedag met elkaar afgestemd welke doelen voor taal, 

rekenen en lezen beheerst moeten worden voor een doorgaande leerlijn naar de volgende 

jaargroep. In de maand juni nemen we in groep 3 t/m 7 de E-toetsen af. De opbrengst van deze 

toetsen geeft ons weer informatie over de ontwikkeling van de kinderen, de groep en de school 

als geheel, waar we bij de start van het nieuwe schooljaar ons lesaanbod meteen op af zullen 

stemmen. 

Schoolreisjes en excursies 

Met de op handen zijnde versoepelingen bekijken wij momenteel wat voor welke jaargroep en 

binnen de geldende richtlijnen en adviezen wel/niet mogelijk is om dit jaar nog te organiseren.  

Wij zullen u binnenkort nader informeren.   

 

 

Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4-18 jaar 
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een Haagse Ooievaarspas 

kunnen bij Leergeld Den Haag de Schoolspullenpas aanvragen.  

Met deze Schoolspullenpas kunnen schoolspullen voor school gekocht 

worden: agenda, pennen, potloden, gymspullen, mappen en wat er verder 

nog nodig is voor school.  

De waarde van de pas is €50,- voor kinderen op de basisschool, €250,- voor brugklasleerlingen 

en €150,- voor leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs. 

Zelf aanvragen met het aanvraagformulier? 

Eind mei heeft Leergeld Den Haag een aanvraagformulier gestuurd op naam van het kind. Ouders 

kunnen de gegevens op het formulier controleren. Kloppen de gegevens, dan kan het formulier, 

met een handtekening van de ouder/verzorger, naar Leergeld Den Haag worden teruggestuurd. 

Gebruik hiervoor de antwoordenvelop (postzegel niet nodig). 

Digitaal aanvragen: snel en makkelijk 

Ingekomen post 



U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag: 

https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp 

Aanvraagformulier niet ontvangen? 

Bel of mail met Leergeld Den Haag als u 8 juni nog geen aanvraagformulier hebt ontvangen. 

T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-don 9.00-12.30) 

Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl  

Musical4Daagse 

Stap 4 dagen de Magie van de Stadsschouwburg Haarlem binnen 

Theater? Ooit binnen geweest in dat grote gebouw? Wat gebeurt er 

daar tijdens een voorstelling en hoe is het om daar op het toneel te 

staan?  

 

Deze zomervakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar zelf op het toneel staan. 4 dagen zingen, 

dansen en acteren, dat ga jij doen tijdens De Musical4daagse.  

De Musical4daagse is een uniek project dat kinderen vanaf zes jaar stimuleert hun eigen talenten 

te ontwikkelen. Met iedere groep maken de docenten binnen vier dagen een musical. 

De Musical4daagse zorgt ervoor dat de kinderen (en de ouders) zich bewust worden wat theater 

kan betekenen. Maar dat niet alleen, iedereen die meedoet met De Musical4daagse krijgt een 

ervaring om nooit meer te vergeten. Als de kinderen later het theater binnen stappen zullen ze 

altijd aan het moment denken wanneer zij op het toneel stonden tijdens De Musical4daagse.  

De Musical4daagse is voor iedereen vanaf 6 t/m 12 jaar. Voor jou en voor je ouders een unieke 

ervaring. En dat is bijna net zo cool als het feit dat De Musical4daagse samenwerkt met 13 

theaters in heel Nederland. In elke vakantie, 4 dagen zingen, dansen en acteren. Je hebt geen 

ervaring nodig. Het theater is voor ieder kind.  

Zie jij jezelf daar al staan? Kriebels in je buik… Nog 1 minuut en dan sta jij op het toneel in de 

spotlights. Het publiek kijkt naar je en het is muisstil… En dan, het applaus… Het lijkt wel 

magisch. www.musical4daagse.nl/haarlem  

Wat is belangrijk om te weten? 

- 10 t/m 13 juli en 14 t/m 17 juli in Theater Philharmonie Haarlem 

- 09:00 tot 14:00 uur 

- 6 t/m 12 jaar 

- 4 dagen zingen, dansen en acteren 

https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp
mailto:schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl
http://www.musical4daagse.nl/haarlem

