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Agenda: 
 

14 t/m 17 sept: kennismakingsgesprekken 

16 sept:  MR vergadering 

21 sept:  GMR vergadering 

24 sept:  Muziekles groep 4/5 tot en met 8 

24 sept:  Postduif 3 

30 sept:  Start kinderboekenweek 

 

Van de directie  

 

Vorige week hebben de leerkrachten via de digitale omgeving hun informatieavond verzorgd. Mogelijk 

bent u niet in de gelegenheid geweest om deze bij te wonen, maar nog wel nieuwsgierig naar de inhoud. 

Alle sessies zijn opgenomen en kunnen dus worden teruggekeken. Afgelopen week heeft u een bericht 

ontvangen over de wijze waarop we de kennismakingsgesprekken organiseren. Als school stellen we het 

zeer op prijs als u de vragen met uw kind(eren) bespreekt en het ingevulde document 

via Parro weer terugstuurt naar de groepsleerkracht.    

  

Vanaf maandag 14 september starten we met het afnemen van de cito-toetsen. Deze toetsen nemen we 

af om een goed beeld te kunnen vormen van het niveau van uw kind en waar in de leerstof nog extra 

accenten moeten worden gelegd in de komende periode.  Met deze zogenaamde start-meting hopen 

we de bijzondere periode (16 maart – einde schooljaar) af te sluiten en het leerstof aanbod weer op 

passende wijze in te richten voor zowel de groep als totaal als het individu. De toets-periode zal in totaal 3 

weken in beslag nemen. Eventuele bijzonderheden zullen tijdens de 10 minutengesprekken, na de 

herfstvakantie met u worden besproken.   

   
Beleid thuiswerken bij afwezigheid leerling  

In de eerste drie schoolweken hebben we gemerkt dat er regelmatig kinderen afwezig zijn i.v.m. 

corona-gerelateerde klachten en zich moeten laten testen. De leerlingen blijven thuis totdat de 

uitslag van de test bekend is.    

  

Bovenstaande neemt minstens twee tot drie dagen in beslag en creëert wederom een situatie 

dat er mogelijk hiaten ontstaan in het aanbieden/volgen van de leerstof, zeker in deze periode 

waarin ook nog herhaling en cruciale leerstof uit het vorige cursusjaar wordt aangeboden.     

Om deze hiaten tot een minimum te beperken en bij terugkomst van de leerling beter te 

bepalen waar wij aan kunnen sluiten met instructies in de leerstof, gaan we kinderen op de 

volgende manier voorzien van thuiswerk:   

  

Kinderen uit groepen 1 en 2: kinderen (t/m 6 jaar) met verkoudheidsklachten mogen gewoon 

naar school. Op moment dat ze echt ziek zijn geldt: ziek is ziek.    

  

Kinderen uit groepen 3: op het moment dat een kind meer dan twee dagen niet op school is, 

halen ouders een thuiswerkpakket (op papier) op voor de dag(en) dat het kind niet op school 

zal zijn. Tevens kan de software van Lijn 3 en andere digitale programma’s worden ingezet. Bij 

terugkomst op school wordt dit thuiswerkpakket ingeleverd zodat de leerkracht het gemaakte 

werk kan nakijken. Indien de afwezigheid langer duurt, stemt de leerkracht af met de ouders 

hoe het thuiswerkprogramma verder wordt vormgegeven.    

  



Kinderen uit groepen 4 t/m 8: Snappet voor thuis wordt opengezet op het moment dat het er 

naar uitziet dat een kind meer dan twee dagen niet op school is. Het te volgen programma 

wordt via Parro aan ouders verzonden.    

  

Voor de volledigheid wijzen we u er nogmaals op dat, gezien de betrouwbaarheid van de 

resultaten van het gemaakte werk, het de bedoeling is dat kinderen de opgegeven leerstof 

zelfstandig, zonder extra hulp, maken.    

  

Het kan voorkomen dat een kind niet beschikt over een device om op te werken, deze kan dan 

beschikbaar worden gesteld en op de dag dat het kind weer naar school komt weer worden 

meegenomen. Hier gaan we in eerste instantie terughoudend mee om!  

  

  

  

 

Wat als kind “echt”ziek is: op moment dat kind zo ziek is dat het niet in staat is thuis te werken 

(koorts etc. en/of andere klachten dan corona-verkoudheid): dan geldt: ziek is ziek.  

  

Schoolreisje geannuleerd vanwege coronavirus   

Vanwege het coronavirus heeft school uit voorzorg besloten het schoolreisje aan het begin van 

het schooljaar te annuleren. De veiligheid van onze leerlingen en het team stellen wij altijd 

voorop en daarin nemen wij geen enkel risico. Of het schoolreisje op een later moment wel door 

kan gaan is op dit moment nog niet bekend.  

 

Uit de MR 
 

Woensdag 16 september heeft de MR een reguliere vergadering. De agenda voor deze 

vergadering zou normaal gesproken op de prikborden hangen maar hij hangt nu op de borden 

bij alle ingangen, zodat u deze van buitenaf kunt bekijken. 

 

Privacy-voorkeuren 
 

Een verzoek aan alle ouders om nog even via het ouderportaal te kijken of de privacy-

voorkeuren die u hebt ingevuld voor uw kind nog steeds kloppen. U kunt ze vinden onder 

‘personalia – privacy-voorkeuren’. Als u op het potloodje klikt kunt u de gegevens aanpassen. 

Dit moet elk schooljaar aan het begin opnieuw gecontroleerd worden, vandaar deze vraag.  

Als er nog geen voorkeuren ingevuld zijn  wilt u dat dan alsnog doen? Alvast bedankt!  

 



Versiergroep 

 
De versiergroep heeft weer verschillende plekken in school ingericht met thema’s uit de 

Kanjertraining. Ze zijn er erg druk mee geweest en omdat de ouders nu niet meer in school 

komen en alleen de kinderen deze versiering zien, zijn er foto’s van gemaakt zodat u ook thuis 

kunt zien wat er van gemaakt is. Compliment voor de versiergroep en natuurlijk hartelijk 

bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoord 
 

Respecteren (week 37 t/m 39) 

Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur, mensen. Respect 

voor leefregels. 

 

Bijbelverhalen onderbouw: 

Week 37: Mirjam danst aan de overkant (Exodus 15); Het volk moppert (Exodus 15); Het volk 

moppert weer (Exodus 16, 1-36).  

Week 38: Tien Woorden van God (Exodus 20); De Tien Woorden (Exodus 20).  

Week 39: De kist met De Tien Woorden reist mee (Exodus 25 en 26); Een god die je kunt aanraken 

(Exodus 32, 1-35). 

 

Bijbelverhalen middenbouw: 

Week 37: Bitter en zoet (Exodus 15, 22-27); Het regent eten (Exodus 16, 1-18). 

Week 38: Petje af (Exodus 18, 13-27); De stem uit het onweer (Exodus 19-31). 

Week 39: Een betere God (Exodus 32); Een nieuwe kans (Exodus 33-40). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

Week 37: Met Mozes in de woestijn (1) (Exodus 15, 22-27); Met Mozes in de woestijn (2) (Exodus 

16, 1-18). 

Week 38: Met Mozes in de woestijn (3) (Exodus 18, 13–27); Met Mozes in de woestijn (4) (Exodus 

19-31). 

Week 39: Met Mozes in de woestijn (5) (Exodus 32); Met Mozes in de woestijn (6) (Exodus 33 -40 ). 


