
 
 
 
 
 
We hebben iets te vieren! Studiedag van 6 april 

 
Afgelopen dinsdag hebben we hard gewerkt aan onze schoolanalyse. We hebben 
verschillende overzichten gemaakt: Waar staan onze kinderen ten opzichte van de 
vorige toetsen? Waar staan ze ten opzichte van de landelijke norm? 
Deze overzichten bieden op leerling-, groeps-, leerjaar- en schoolniveau een goed 
beeld van de resultaten.  
We hebben mooie opbrengsten. Alle leerjaarscores liggen boven het landelijk 
gemiddelde en ook boven de norm van de inspectie.  
 
In de afgelopen periode hebben we samen met jullie ervoor gezorgd dat de kinderen 
goed onderwijs hebben gekregen. 
Enthousiast en actief. Betrokken op alle fronten.  
 
Ondanks corona en de lockdown scoren veel van onze onze leerlingen goed op de 
CITO toetsen.  
 
En om dat te vieren hebben de kinderen iets meegekregen om samen van te 
genieten! 
 
Lieve ouders, heel erg bedankt voor al het werk dat jullie tijdens de lockdown hebben 
verricht.  
 
 

Centrale Eindtoets groep 8 
 
De afnamedatum voor de Centrale Eindtoets is dinsdag 20, woensdag 21 en 
donderdag 22 april. Een spannende periode voor de kinderen!!! 

Bij de Centrale Eindtoets maken alle leerlingen dezelfde vragen. De toets wordt 
gemaakt op papier, dus niet digitaal. Het voordeel daarvan is dat de leerlingen de 
teksten van papier kunnen lezen en in het toetsboekje kunnen schrijven (bijvoorbeeld 
trefwoorden onderstrepen) en ook de antwoorden in het boekje kunnen omcirkelen. 
Ze hebben ook meer overzicht over de opdrachten, waardoor ze minder tijdsdruk 
ervaren. 

De Centrale Eindtoets is bedoeld als 'tweede onafhankelijk gegeven’. De toetsscore 
ondersteunt het reeds gegeven schooladvies. Is de toetsscore hoger, dan mag de 
school het advies in overleg met de ouders/verzorgers opnieuw bekijken 
(heroverwegen). De school kan het schooladvies dan eventueel aanpassen. Dit hoeft 
dus niet. 
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Als de toetsscore lager is dan het gegeven schooladvies, mag de basisschool het 
schooladvies niet aanpassen. 
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Een groep in quarantaine en een groep naar huis 
 
Afgelopen woensdag hebben we te horen gekregen dat een leerling en een 
leerkracht besmet zijn met corona. Daarom zit groep 8 vanaf donderdag in 
quarantaine. De leerlingen volgen tuisonderwijs. De meeste leerlingen hebben zich 
vandaag en gisteren laten testen. Daaruit bleek dat er nog een leerling positief is 
getest. Voor de groep verandert er nu nog niets. Ze zitten in quarantaine tot 12 april.  
We willen alle ouders van groep 8 nog een keer vragen om hun kind te laten testen 
om zo een eventuele verspreiding van corona te beperken.   
   
We wensen de zieke leerkracht en de leerlingen heel veel sterkte!   
 
Vandaag zijn de leerlingen van groep 1/ 2b halve dag op school geweest. De 
leerkracht is ziek (geen corona klachten). We hadden geen vervanging voor de hele 
dag. We waren daarom genoodzaakt om de groep eerder naar huis te sturen. Het  
lerarentekort en de corona maatregelen maken alles organisatorisch extra 
ingewikkeld voor ons.  
 
We willen u bedanken voor alle begrip en flexibiliteit! 
 
 
      

   Gluren bij de Peuterschool                                         

 
Hebben jullie wel eens gezien hoe een kikkertje groeit? Onze peuters weten heel 
veel over kikkerdril. Een ze observeren dagelijks wat er met de kikkerdril gebeurt.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De kinderen weten al heel veel en hebben dan ook veel in hun mars. Ze weten ook al 
dingen over het planetenstelsel, en kunnen zelfs de namen van sommige planeten 
benoemen. Knap he?  
 

 
 
Creativiteit staat centraal bij onze peuters. Ze leren dat ze schilderijen ook anders 
kunnen maken dan met een kwast. Ze leren schilderen met een vork. Jaaaaaa, met 
een vork!  
 

 
  



 
 

    
      
 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           Vrije dagen en vakanties 

 

Data Eerste dag Laatste dag 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als 

volgt ingepland: 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 

 

 


