
  

 

 

 

Bericht van de ouderraad over de Nationale Voorleesdagen 2021  
Ieder jaar beginnen de Nationale Voorleesdagen met een voorlees- 
ontbijt op school. Dit gezellige moment liet onze school natuurlijk  
niet zomaar voorbij gaan. De ouderraad verzorgde daarom voor alle  
kinderen van de groepen 1, 2 en 3 een ontbijtpakketje. Dit tasje,  
voorzien van lekkers, een leuke kleurplaat en knutselblad konden de 
kinderen ophalen op school. 
Zo konden de kinderen in de onderbouw op woensdagochtend in  
Hun pyjama via TEAMS luisteren naar het door meester Albert voor- 
gelezen verhaaltje en tegelijk genieten van het lekkers. Wij hopen 
dat de kinderen ervan hebben genoten! 
 
(Foto: De Nationale Voorleesdagen zijn van start gegaan op Het  
Driespan. In veel klassen was er woensdag 20 januari extra aan- 
dacht voor (voor-)lezen. Online en veelal in pyjama maakten leer- 
lingen en leerkrachten er een leesfeestje van…) 
 
Studiedag van 1 februari vervalt 
De studiedag die gepland stond op 1 februari vervalt. Leerlingen zouden op die dag vrij zijn. 
We bieden die dag noodopvang en onderwijs op afstand, zoals op alle andere dagen tijdens 
deze periode van thuisonderwijs. Wij willen juist in deze tijd zoveel mogelijk onderwijs- en 
contactmomenten door laten gaan en willen er zijn voor leerlingen en ouders die gebruik 
maken van de noodopvang. 
Het zou natuurlijk kunnen dat u op deze dag andere plannen hebt gemaakt, omdat deze op 
de jaarplanning stond als vrije dag voor de leerlingen. Geef dat in dit geval door aan de 
leerkracht van uw kind(eren), zodat wij weten wie er op die dag niet zullen inloggen. 
 
Citotoetsen en rapporten 
Normaal gesproken worden in deze periode de middentoetsen van Cito afgenomen. Zoals 
met veel dingen nu al het geval is, zullen er in de komende periode nog meer dingen ‘anders 
dan anders’ zijn. Bijvoorbeeld de afname van (Cito-)toetsen en het maken van rapporten. De 
manier waarop we omgaan met rapporten, (Cito-)toetsen en oudergesprekken in deze tijd 
van online onderwijs hebben de aandacht, maar voordat we hier een concrete invulling aan 
zullen geven, wachten wij verschillende (landelijke) ontwikkelingen af. Wij houden u hiervan 
uiteraard op de hoogte. 
 
Dochter voor juf Wendy 
Na de kerstvakantie is het zwangerschapsverlof van juf Wendy uit groep 1A 
ingegaan. Inmiddels is zij bevallen van een dochtertje. Op 15 januari werd  
Linde geboren. Van harte gefeliciteerd! 
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