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In dit nummer  
 schooltijden volgende week 

 studiedag 2 juni 

 nog geen nieuws over hoe verder 
vanaf 8 juni 

 groepsindeling 2020-2021 in de 
maak 

 entreetoets groep 7 

 verkeersexamen groep 7 

 zelf op hoofdluis controleren 

 deelname gezinsstudie gevraagd 

 
Schooltijden volgende week 

 
Ondanks het feit dat de kinderen nu gedeeltelijk en straks volledig naar school gaan, 
zijn het natuurlijk nog verre van “gewone” tijden. Voor u niet, voor ons niet. Wij zijn 
met handen en voeten gebonden aan regelgeving van ons bestuur, die op haar beurt 
weer gebonden is aan regelgeving en adviezen van kabinet en PO-raad.  We hebben 
als school de berichtgeving maar af te wachten en ons vervolgens aan te passen. Er 
valt weinig te kiezen op dit moment.  

 
Er was voor ons als school bijvoorbeeld geen keuze voor de indeling van de schooltijden volgende 
week. Anders hadden we het natuurlijk gedaan zoals vele ouders het bedacht hadden (woensdag 
groep A en donderdag en vrijdag groep B), zodat beide groepen evenveel dagen onderwijs zou krijgen. 
Wij kunnen niet anders dan de richtlijnen van het bestuur opvolgen, die deze beslissing onder andere 
gemaakt heeft met het oog op kinderopvang.  
 
U kunt er op rekenen dat de leerkrachten er in ieder geval alles aan doen om voor alle kinderen goed 
(thuis)onderwijs te verzorgen!  
 

 
Studiedag 2 juni  
 
Het schrappen van de studiedag om daar een lesdag van maken, is misschien voor 

de ene ouder een wens, maar voor de andere weer een probleem. Die dag staat op de jaarkalender, 
ouders én team houden daar rekening mee, dus die gaat door, net als de studiedag van 3 juli.  
 
Wij hebben die dagen niet voor niets altijd gepland aan het einde van het schooljaar. We hebben ze 
hard nodig voor de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Want elke ouder mag verwachten dat 
we over enkele weken onze ingewikkelde puzzel (welke leerkracht in welke groep op welke dagen) 
rond hebben. Dat we nieuwe peuters kunnen verwelkomen in onze voorschoolgroepen. Dat we 
zorgvuldig nieuwe kleuters hebben ingedeeld en verdeeld over vijf groepen, twee nieuwe groepen 3 
hebben samengesteld uit de huidige vijf kleutergroepen. Dat alle eventuele onzekerheden over wel of 
niet een jaartje over doen voor elk kind zijn weggenomen. Dat er een kalender beschikbaar is, een 
schoolgids, een lokalenverdeling enzovoorts. De inspectie verwacht daarnaast van ons dat we 
binnenkort een nieuw schoolplan paraat hebben voor de komende vier jaar en dat we het 
activiteitenplan (met onze doelstellingen) voor het huidige jaar geëvalueerd hebben en dat we ons 
activiteitenplan voor het volgende jaar op papier hebben.   
 

Attentie! Zoals op de kalender staat, gaat de voorschool wel gewoon door a.s. dinsdag.  
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Berichtgeving over schooltijden en richtlijnen vanaf 8 juni 
 
Net als u, zouden wij ook heel graag weten hoe het verder gaat vanaf 8 juni, zodat 
wij daar onze plannen op kunnen aanpassen. We merken dat bij iedereen de rek 
er een beetje uitgaat, maar we zullen toch echt nog even geduld moeten hebben. 
Zodra wij meer weten, hoort u dat van ons. 
 
 
 
 

Groepsindeling 2020-2021… een flinke puzzel!  
 
Het aantal leerlingen van onze school stijgt iets volgend schooljaar, maar 
dat heeft geen consequenties  voor het aantal groepen. We vormen dus 
opnieuw negentien groepen. We maken vijf kleutergroepen, twee 
groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, drie groepen 
7 en drie groepen 8. De groepen 6 en 7 maken weer gebruik van locatie 
Kruidenlaan.  
 
Bij het indelen van nieuwe kleuters en het samenstellen van de groepen 3 
gaan we zorgvuldig te werk. De leidsters van de voorschool en de 
kleuterleerkrachten buigen zich samen met de intern begeleider over de 
indeling van de nieuwe kleuters. De kleuterkrachten doen hetzelfde in 
overleg met de intern begeleider en de leerkrachten van groep 3. We 
proberen groepen samen te stellen, die de meeste garantie bieden op een 
goede ontwikkeling van álle kinderen. Wij vragen uw vertrouwen in onze 
(voor ouders niet altijd zichtbare) afwegingen. En om het vertrouwen in 
uw kind, dat soms meer (veranderingen) aan kan, dan u denkt.   

 
Voorlopig zijn we helaas nog niet zo ver dat we de groepsindeling kunnen bekendmaken.  
 
 
 
 

Entreetoets groep 7  
 

Ieder jaar wordt in groep 7 de zogenaamde “entreetoets” van Cito 
afgenomen. Op de vier ochtenden die we daarvoor gepland hadden, 
kon het toetsen niet doorgaan, vanwege de coronamaatregelen. We 
hebben nu het besluit genomen om de entreetoets alsnog af te 
nemen.  

 
Allereerst is het een prettig middel om nog beter zicht te krijgen op de kennis en vaardigheden van de 
kinderen. Uiteraard hebben wij een goed beeld van de voortgang van de kinderen gedurende het jaar. 
De Cito Entreetoets is hierop een welkome aanvulling. Het resultaat van de Entreetoets bevestigt, als 
het goed is, wat uw kind de afgelopen jaren heeft laten zien.  
Daarnaast willen we tegemoet komen aan de wens van ouders, om aan het einde van dit schooljaar al 
enigszins te weten welke richting van het voortgezet onderwijs hun kind op zou kunnen. Het resultaat 
van de entreetoets kan duidelijkheid bieden en aangeven waar eventueel nog extra aan gewerkt kan 
worden in groep 8. 
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Verkeersexamen  
Ook het verkeersexamen in groep 7 zou in eerste instantie niet meer plaatsvinden dit 
schooljaar, maar het gaat toch nog gebeuren. De data voor het theorie- en het 

praktijkexamen worden binnenkort bekend gemaakt.  
 
 

Hoofdluis 
 
Nu de aanwezigheid van ouders in de school niet 
is toegestaan, moeten wij ook de luizencontroles 
missen. Maar er blijkt helaas wel hier en daar 
hoofdluis te heersen. Wij verzoeken u zelf de 
haren van uw kind regelmatig op hoofdluis te 
controleren en extra alert zijn op signalen van jeuk 
op het hoofd.  Als u hoofdluis aantreft, wilt u dit 
dan aan de leerkracht van uw kind melden? 
 
Uitgebreide informatie en instructie vindt u in de folder van het RIVM.  
 

 
 
 
 

 
De Universiteit van Amsterdam heeft een belangrijke studie 
opgestart waarin we onderzoeken hoe de covid-19 crisis het 
gezinsleven beïnvloedt. Bent u ouder van een kind tussen de 6-17 
jaar oud? Zou u ons dan willen helpen door een vragenlijst in te 
vullen. Het kost u ongeveer 15 minuten tijd. Op deze manier helpt u 
organisaties om de juiste hulp aan families aan te kunnen bieden ten 
tijde van de crisis.  

 
U kunt deze link volgen om bij de vragenlijst te komen: 
https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt  
 
De vragenlijst hoeft maar door één ouder te worden ingevuld en niet door kinderen. Er is een mix van 
vragen over uzelf, uw gezinsleven en uw kind. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of wij 
u over een aantal weken opnieuw mogen benaderen met een kortere vervolgvragenlijst.  
 
Ga naar onze website om op de hoogte te blijven van (anonieme) resultaten van de studie: 
https://nl.covidfamilystudy.com  
 
Alvast hartelijk dank voor het invullen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het onderzoeksteam van de covid-19 gezinsstudie 
 

Klik hier!  
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