
“Uit de school    

geklapt!” 

Januari 2021 

 
 

Geheugensteuntjes: ( onder voorbehoud) 

Februari 

Vr. 12 Rapporten mee 

Ma. 15 10-minutengesprekken 

Ma. 22 t/m di. 2-3 Voorjaarsvakantie 

Maart 

Ma. 1 Studiedag 

Di. 2 Studiedag 

April 

Vr. 2 Goede Vrijdag 

Ma. 5 2e Paasdag 

Di. 20 t/m do. 22 Cito Eindtoets groep 8 

Di. 27 Koningsdag 

Vr. 30 Studiedag 

Mei 

Ma. 3 t/m zo. 16 mei Meivakantie 

Ma. 24. 2e Pinksterdag 

Juni 

Ma. 21 Studiedag OGW 

Juli 

Di. 6 Afscheidsavond  

Za. 10 Zomervakantie t/m zo 22 aug.,  

start vrijdag 9 juli vanaf 12.00 uur     

 

 
Uitstapjes: 
We durven hier voorlopig niets meer neer 

te zetten. Er staan nog wel uitstapjes in de 

planning maar die gaan we aan de kinderen 

en ouders vertellen als we echt zeker 

weten dat ze door mogen gaan. 

 

 
 

Coronatijd op school: 
De vorige coronaperiode hebben we al 

verteld dat  wij de kinderen en hun ouders 

missen! Dat is nu weer zo en misschien 

nog wel erger. Het was toen allemaal 

nieuw en een beetje spannend, maar nu 

weet je wat er gaat gebeuren en tel je de 

dagen. 

Verschillen zijn er wel: 

 
De kinderen van groep 8 zijn wel op 

school. De gemeente Amsterdam heeft de 

schoolbesturen toestemming gegeven om 

de 8e groepen de Cito-toetsen te laten 

maken in januari en te laten oefenen- ook 

voor de Cito Eindtoets- en dat kan beter 

op school. 

 
 



De kinderen van de Nieuwkomers klas zijn 

van 9.00 uur tot 12.00 uur op school. 

Omdat ze de Nederlandse taal nog niet 

spreken is online lesgeven voor met name 

taal erg lastig.  

 

Dan is er nog een groep in de ochtend op 

school waarvan het team heeft gezegd dat 

het beter is voor die kinderen om op 

school te zijn om hun werk te maken en de 

online lessen te volgen, samen met de 

kinderen waarvan de ouders bijvoorbeeld 

in de zorg werken.  

 

Deze kinderen krijgen geen les (behalve 

online van hun eigen meester of juf), maar 

worden opgevangen door verschillende 

teamleden of door pedagogisch 

medewerkers van bijvoorbeeld Lyceo waar 

we altijd mee werken en van onze eigen 

peuterspeelzaalmedewerkers.  

 
De leerkrachten en de directie proberen op 

alle manieren de kinderen zo goed mogelijk 

te laten leren, contact te houden (alle 

groepen hebben nu bijv. een eigen 

telefoonnummer), te zorgen dat alle 

kinderen materiaal hebben om te werken, 

te voorzien van online instructies en/of 

instructiefilmpjes, een-op-een leeshulp te 

geven, online spelletjes te bedenken en te 

spelen en nog veel meer.                                                                                                                                          

 

Belangrijk is voor ons om ook met de 

ouders contact te houden en ouders ook 

met elkaar. Om die reden hebben we ook 

voor elke groep een online 

ouderbijeenkomst georganiseerd.  

We hopen dat ouders ook elkaar helpen en 

tips kunnen geven.  

 
 

Te leuk om te vergeten: 
De kleuters zijn op de speelplaats aan het 

zoeken naar insecten en een van de 

kinderen roept naar de juf:   

“Juf, dit is echt een 

meisjeslieveheersbeestje, want ze 

zitplast!” 

 

 
 

 

Nationale Voorleesdagen:  
Van 20 januari tot 30 januari 

waren de Nationale Voorleesdagen. Het 

prentenboek van het jaar is 

“Coco kan het!”. 

Tekst en illustraties: Loes Riphagen  

 

 
 
 
Een vriendelijke groet, 

 

Team Elout 

 


