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Dinsdag 15 t/m dinsdag 22 maart:  Oudergesprekken groep 3 t/m 7 

Woensdag 23 maart:   Studiedag; school gesloten 

 

 

KiVa 

We zijn na de voorjaarsvakantie gestart met thema 7: Samen zijn we een fijne 

groep. Zo na een vakantieperiode is het in sommige groepen weer flink werken aan 

de groepsdynamiek. Op school móet je dan nu weer luisteren, meedoen en 

rekening houden met een leerkracht en/of klasgenoten en kun je niet meer zelf 

beslissen wat je wilt gaan doen en om hoe laat je dat gaat doen. Een goed moment 

om dan ook weer stil te staan bij het samen werken aan een fijne klas. Wat is voor 

jou een fijne klas en wat kan jij daarin betekenen? En weet dat je daaraan moet blijven werken met 

elkaar, elke dag weer. 

 

Nu de kinderen door alle nieuwsberichten worden geconfronteerd met de oorlog tussen Rusland en 

de Oekraïne, merken we dat het prettig is ook hierover met elkaar van gedachten te kunnen 

wisselen en gevoelens te mogen benoemen. Het is een spannende tijd en kinderen kunnen zich 

zorgen maken. Het is belangrijk dat kinderen de ruimte voelen/krijgen om over deze oorlog te 

kunnen praten. 

We hopen dat het u thuis ook lukt om uw kind(eren) ruimte te bieden dit onderwerp met u te 

bespreken. Op internet kunt u heel veel informatie vinden om met uw kind(eren) het gesprek aan te 

gaan over hetgeen nu in de Oekraïne gebeurt. Wellicht helpt deze site u al voldoende op weg.  

Kunnen wij u nog ergens mee helpen, dan vernemen wij graag van u. 

 

Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7  

Van 15 t/m 22 maart a.s. staan de voortgangsgesprekken voor groep 3 t/m 7 gepland. 

De inschrijving voor deze 15 minutengesprekken is inmiddels gestart. Via de schoolapp kunt u zich 

inschrijven. Doet u dit voor 10 uur op 14 maart a.s., daarna wordt de inschrijfperiode gesloten.  

In groep 3 t/m 5 is het een voortgangsgesprek tussen de leerkracht(en) en de ouder(s).  

In groep 6 en 7 zijn ook de kinderen van harte welkom om aanwezig te zijn bij hun 

voortgangsgesprek.  

Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u het toetsoverzicht uit ons leerlingvolgsysteem. Zo heeft u 

de meest recente uitslagen van de onlangs gemaakte Cito-toetsen in uw bezit. 

Actie voor Oekraïne 

Er zijn vele acties op touw gezet om iets voor de mensen die op de vlucht zijn te kunnen betekenen. 

Bij ons op school verzamelen we de komende dagen verschillende producten die vrijdag 18 maart 

a.s. naar de Oekraïne zullen worden gebracht. De broer van meester Wim zal deze reis maken om 

familie op te halen en de spullen af te leveren waar ze het hardst nodig zijn. Het gaat om dekens, 

warme kleding voor kleine en grote kinderen en volwassenen, schoenen, verzorgingsproducten, 

luiers, maandverband, incontinentiemateriaal, enz. 

Wilt u ook producten meegeven, dan kan dit tot woensdag 16 maart a.s. bij de hoofdingang op de 

Weidevogellaan worden afgeven. Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine


 

Leerkracht met positieve (zelf)testuitslag 
Helaas testen leerkrachten nog regelmatig positief op corona. De leerkrachten moeten nog immer 

minimaal 5 dagen in quarantaine en mogen op dag 6 (mits zij klachtenvrij zijn), weer naar school 

komen. 
Een vervangende leerkracht is niet altijd meteen voorhanden en helaas kan het dan ook de 

komende tijd nog steeds voorkomen dat uw zoon en/of dochter niet elke dag naar school kan 

komen. Dit betreuren wij zeer en wij hopen oprecht dat dit besluit niet vaak hoeft te worden 

genomen. 

Zelftesten 

Het aantal besmettingen onder de leerlingen is nog immer best hoog, we blijven dan ook adviseren 

om met regelmaat een zelftest af te nemen bij uw zoon en/of dochter. Wij blijven daarom de 

kinderen van groep 6, 7 en 8 wekelijks een aantal zelftesten mee naar huis geven. Bij een positieve 

testuitslag vernemen we dit graag van u. 

Meer aanpassingen in de coronamaatregelen 
Komende week zullen we in de persconferentie vernemen welke maatregelen nog verder worden 

aangepast of zelfs komen te vervallen. 
Wij blijven de huidige in- en uitgangen gebruiken, dit lijkt voor iedereen erg prettig te werken en 

hier is iedereen aan gewend. 
Ouders laten wij voorlopig alleen toe ter ondersteuning van ons onderwijs. Zo wordt er in groep 1/2 

en 3 geholpen met het leesprogramma. Ouders hebben zich hiervoor aan kunnen melden en het is 

erg fijn dat dit weer mogelijk is.  

We bespreken momenteel op welke wijze wij vorm willen geven aan het toelaten van meerdere 

ouders tegelijk in een klas en/of de school.  
Het mengen van kinderen uit verschillende klassen zetten we nog zeer beperkt in. We zullen dit wel 

overwegen als dit wenselijk is ter ondersteuning van het onderwijs. Denkt u dan bijvoorbeeld aan 

maatjes-/duolezen, coöperatief werken of groepsdoorbrekende activiteiten.  

 

Voorzichtig durven we nu ook vooruit te kijken en bespreken we de mogelijkheid van het 

(gezamenlijk) vieren van Pasen, het plannen van schoolreisjes voor de verschillende jaargroepen en 

het meedoen aan de Koningsspelen.  

 

 

 

Jeugdvoetbaldagen van Double Sports 

Ingekomen post 

Voortgang Corona 


