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Donderdag 10 februari:   Studiedag; school gesloten 

Vrijdag 25 februari:   Start voorjaarsvakantie; 

   EH om 12.00 uur / WL om 12.15 uur 

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart:   Voorjaarsvakantie 

Woensdag 23 maart:   Studiedag; school gesloten 

 

Robin (vakleerkracht muziek) is onlangs bevallen van een prachtige zoon, Yven! Wij wensen 

hen alle goeds. 

Leerkrachten in quarantaine 

Helaas worden met grote regelmaat leerkrachten van onze school positief getest op corona. Zij 

moeten dan in quarantaine en hierdoor zijn zij minimaal 8 dagen afwezig. Wij doen altijd ons 

uiterste best om een vervangende leerkracht te vinden zodat de groep naar school kan blijven 

komen, maar helaas is dit niet altijd mogelijk. In die gevallen is er geen andere mogelijkheid dan 

de groep thuis te laten blijven.   

 

 

Voortgang corona  

De situatie bij ons op school blijft zorgelijk helaas. Wij ontvangen nog steeds met grote regelmaat 

berichten van positieve besmettingen bij ons op school. Wij verzoeken u te blijven testen en een 

positieve uitslag met ons te blijven delen. Zo kunnen wij iedereen blijven informeren en zorgen 

we ervoor dat de leerkracht en andere kinderen hun gezondheid in acht kunnen blijven nemen. 

Geen klachten 

Kinderen zonder corona-gerelateerde klachten (en zonder corona) mogen naar school komen. 

Heeft uw kind klachten? 

Heeft uw kind corona-gerelateerde klachten, dan blijft uw kind thuis en neemt u een zelftest bij 

hem/haar af. Uw kind mag naar school komen wanneer de uitslag van de test negatief is. 

Ontwikkelt uw zoon/dochter op school corona-gerelateerde klachten , dan wordt door ons contact 

met u opgenomen om uw zoon/dochter op te komen halen. Uw zoon/dochter mag na 24 uur 

klachtenvrij te zijn òf een negatieve (zelf)testuitslag weer naar school komen. 

KiVa 

Volgende week starten we al weer met een nieuw thema. Thema 6 staat in het 

teken van ‘Rollen in de groep’.  

Hoewel de meeste kinderen negatief denken over pesten, doet lang niet iedereen er 

iets tegen. Juist dit ‘niets doen’ houdt het pesten in stand. Tijdens dit thema 

worden de kinderen zich hier bewust van. Ze leren hoe een groepscultuur eruit ziet 

en welke rollen er voorkomen in pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent, versterker, 

verdediger en buitenstaander. Door middel van filmpjes en gesprekken leren ze deze rollen in 

verschillende situaties te herkennen. 

Onderwijs voortgang 

Niet alleen onder de leerkrachten zijn er met grote regelmaat positieve testuitslagen, ook zien wij 

in veel groepen het aantal aanwezige kinderen dagelijks veranderen. De leerkracht probeert 
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zorgvuldig in de gaten te houden wie welke instructie nog aangeboden moet krijgen en welke 

lesstof er mogelijk herhaald moet worden.  

Vanaf half januari tot half februari worden in groep 3 t/m 7 de midden-toetsen van Cito 

afgenomen. Ook dit jaar proberen we dit op een zo normaal mogelijke manier te doen. Bij  

kinderen die in quarantaine zitten of ziek thuis zijn, wordt een toets op een later moment 

afgenomen. Afhankelijk van het aantal kinderen wordt bekeken of kinderen uit dezelfde jaargroep 

samen kunnen worden gevoegd om de toetsen in een ander lokaal af te nemen. Dit kan onder 

begeleiding van de eigen leerkracht zijn of er is een andere leerkracht beschikbaar die de afname 

van de toets begeleid.   

De opbrengst van de verschillende toetsen worden na de voorjaarsvakantie met u besproken in 

de volgende ronde oudergesprekken. We zullen u hierover nader berichten. 

In januari is in groep 1/2 de volgende periode van het leerlingvolgsysteem van KIJK! voor elk 

kind ingevuld. In de komende oudergesprekken zal de leerkracht graag de ontwikkeling van uw 

zoon of dochter met u bespreken. De oudergesprekken staan gepland in de week van 14 t/m 17 

februari a.s. Wij informeren u binnenkort in een aparte brief over het inschrijven van deze 

gesprekken via onze schoolApp. 

Beweegbaas?! 

We willen dat kinderen op een veilige en vernieuwende manier plezier beleven in sport en 

bewegen. Daarom werken we sinds januari in de gymzaal met Beweegbaas 

(https://beweegbaas.nl/korte-impressie-beweegbaas ) 

Beweegbaas is een kindvriendelijk en normloos digitaal leerlingvolgsysteem waarbij we de 

intrinsieke motivatie van leerlingen willen vergroten. Kinderen kunnen aan de slag met eigen 

vaardigheden en deze verbeteren.   

Aan de hand van mediakaarten krijgen de kinderen bewegingsonderwijs aangeboden en voor 

sommige lessen vullen zij op een Ipad het digitale programma van Beweegbaas in. Elk kind kan 

daarbij zelf aangeven wat hij/zij zichzelf scoort. Zo geeft het voor de kinderen, maar mogelijk ook 

voor u als ouder/verzorger, meer inzicht in de ontwikkeling van uw kind in de gymlessen. 

Externe activiteiten onder schooltijd 

Sinds deze week mogen we weer externe activiteiten plannen. Allereerst kijken we naar de 

geplande museumbezoeken. We mengen nog geen groepen en daarom moet er soms met een 

museum worden overlegd over de mogelijkheden. Soms kan er busvervoer geregeld worden en 

soms zal ervoor gekozen moeten worden om met auto’s te gaan. Ouders kunnen hiervoor weer 

benaderd worden.  

Pas na de komende persconferentie weten we of we over andere externe activiteiten en 

schoolreisjes na kunnen gaan denken. 

Automatische incasso van de schoolbijdragen 

Helaas zien we dat velen van u de schoolbijdrage (nog) niet heeft 

voldaan.  

Eind oktober/begin november werden via automatische incasso twee 

schoolbijdragen aan u uitgevraagd vanuit het betaalsysteem ‘Mollie’. Een eerste betaalverzoek 

bedraagt €30, - per kind en is bestemd voor verschillende (culturele) activiteiten die de OC in 

haar begroting heeft opgenomen.  

Het tweede betaalverzoek bedraagt €66,- per kind. Van dit bedrag worden de vrijwillige ouders, 

de pedagogisch medewerkers en de sportbegeleiding tijdens alle overblijfdagen betaald.   

Binnenkort zal een herinneringsverzoek worden verstuurd aan alle ouders die nog niet hebben 

betaald. Wij willen u vragen aan deze betaalverzoeken uitvoering te geven.  

 

 

Innova Tennis 

1 GRATIS PROEFLES BIJ INNOVATENNIS EN TCY! 

Wilt u uw kind kennis laten maken met tennis dan kunt u uw kind nu inschrijven 

voor een gratis proefles. 

Stuur een mail naar info@innovatennis.nl met de volgende gegevens; 

Ja,………………………(naam) wil graag een gratis proefles. Ik ben …… jaar oud. 

De proeflessen zullen plaatsvinden in de week van 7 maart a.s. 

Wij laten u per e-mail weten op welk tijdstip uw kind de proefles kan volgen. 

Mocht uw kind enthousiast zijn na de proefles dan bieden wij uw kind de mogelijkheid om een 

cursus te volgen van 14 lessen voor € 125,00! Dan dient uw kind wel lid te worden van TCY.  

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 67,50 per kalenderjaar waarmee uw kind dagelijks 

mag vrij tennissen en mee mag doen aan de, door de tennisclub, georganiseerde activiteiten. 

Met vriendelijk groet, Munco Tideman (InnovaTennis) 
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