
 

 

 Vlaardingen, 5 maart 2021 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

De eerste week na de vakantie zit er al weer bijna op en de kinderen hebben hard gewerkt. 

We hopen dat u en de mensen in uw omgeving gezond zijn. 

Ik wil u een compliment maken voor de manier waarop we in deze lastige tijd om gaan met 

de corona regels. Het halen en brengen van de kinderen verloopt goed, ouders blijven niet te 

lang bij de school staan.  

Wat wel een punt van aandacht blijft, is het stoppen van de auto’s midden in de straat. Dit 

zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties omdat de kinderen die oversteken niet gezien 

worden. We willen u met klem vragen uw auto te parkeren waar het mag en uw kind dan 

lopend af te zetten bij de school of op te halen.  

Verder  missen we echt het directe contact van bijvoorbeeld een gesprek op school en we zijn 

heel blij om te zien dat u actief gebruik maakt van het lezen van de mail en de schoolapp.  

Rapporten en oudergesprekken 

Ook de oudergesprekken naar aanleiding van het rapport moeten helaas online of 

telefonisch plaats vinden. Deze gesprekken gaan vanaf volgende week plaatsvinden. U heeft 

inmiddels een mail ontvangen waarop omschreven staat hoe u online een afspraak kunt 

maken. In de mail staat een gebruikersnaam en een wachtwoord. Mocht het u niet lukken 

dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.  

Dit jaar hebben we voor een andere vorm van het rapport gekozen vanwege corona. We 

vinden het vooral belangrijk om te weten hoe de kinderen de coronatijd ervaren hebben. Op 

dit rapport hebben we er bewust voor gekozen om geen cijfers te geven maar om de 

kinderen ook zelf te laten kijken naar wat ze geleerd hebben en of ze hun best gedaan 

hebben. We vinden het belangrijk om de kinderen actief te betrekken en naar zichzelf te laten 

kijken, zodat ze ook weten waar ze meer huns best voor kunnen doen. Daarnaast nemen de 

cito af om te kijken waar de kinderen nu staan en niet om uit te gaan van een achterstand 

van corona zoals u nu veel hoort in de media. We willen dan ook niet spreken van een 

achterstand maar van een nieuw beginsituatie. 

 

 



 
 

Jeelo 

Deze week zijn we begonnen met de start van een nieuw jeelo thema: “leren voor later”. In 

dit project staat het begrip “ontwikkeling’ centraal. Mensen ontwikkelen zich persoonlijk , 

maar ook de samenleving ontwikkelt zich. Bij ontwikkeling is reflectie op jezelf en het 

verleden erg belangrijk. Kinderen leren dat je vooruit komt door stil te staan, terug te kijken 

en daarvan te leren. Bij de start van het project brengen de kinderen hun talenten in kaart. 

Hoe kun je je talenten inzetten om jezelf en de maatschappij te verbeteren? Aan het einde 

van dit project laten ze hun talenten zien.  

Zoals u hier onder kunt zien zijn de talenten van de juffen van de onderbouw badminton en 

lezen. Ook juf Kim heeft vele talenten zoals de kinderen inmiddels weten. Een alien in “Ik 

reis mee’, de Barones, meneer  Snorremans en de gymjuf. Als u nog eens wilt kijken naar de 

talenten dan kunt u het filmpje online nog even bekijken. https://youtu.be/or28J249E5Q  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

• Week van 8 maart starten de rapport gesprekken, u heeft daarvoor een uitnodiging 

gekregen via de mail. 

• De studiedag van 1 april gaat door.  

• De studiedag van 15 februari wordt verplaatst naar vrijdag 23 april. De kinderen zijn 

de hele dag vrij en hebben daarna meivakantie tot en met zondag 9 mei.  

• 13 april is het nationale buiten lesdag. Deze dag hebben alle kinderen een buiten les.  

• Op donderdag 22 april houden we de koningsspelen op school. Dit doen we door 

met elkaar op het plein te be3wegen. Uw kind mag dan een step, of skates 

meenemen. We houden u hiervan op de hoogte.   

De school:  

Inmiddels gaat de school er steeds mooier uit zien. Binnenkort krijgen 

we een nieuw bord met onze ‘echte ‘naam op de gevel. Ook hebben we  

een schitterende boekenhoek gekregen. De kinderen lezen er graag.   

https://youtu.be/or28J249E5Q

