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Beste ouders/verzorgers, 
Helaas moeten we nog even volhouden met  
onze online lessen. Dat vraagt veel van u als 
ouders en ook van de 
leerlingen. Gelukkig 
leren wij ook elke 
dag bij. We kijken uit 
naar de dag dat we 
weer gewoon naar 
school kunnen gaan.  
 
Vervanging in groep 1/2/3 
Zoals u weet heeft juf Elfride afscheid 
genomen van OBS den Beemd. Ze zal tot de 
zomervakantie in groep 6 en 7/8 worden 
vervangen door juf Karin. Ze stelt zich in deze 
nieuwsbrief ook verder voor en heeft 
uiteraard ook al online lesgegeven de 
afgelopen weken.  
De vervanging voor groep 1/2/3 loopt 
moeizamer. We hebben daarvoor nog geen 
geschikte vervanger gevonden, ondanks onze 
intensieve zoektocht. Zo gauw er meer te 
melden is, laten we u dat uiteraard weten. 
  
Studiedag 
Op donderdag 28 januari hebben we een 
studiedag. Naast de gewone vergaderpunten, 
laten we ons onder andere informeren over 
nieuwe rekenmethodes, wereldoriëntatie en 
bespreken we onze ervaringen met Kwink, de 
methode voor sociaal emotionele 
ontwikkeling.  
De studiedag van donderdag 18 februari 
komt te vervallen. De leerlingen hebben deze 
dag les.  
 
Juf Karin 
Even voorstellen....  
Mijn naam is Karin van der Plas. Ik ben 48 jaar 
en woon samen met mijn man Mark en onze 
twee dochters in Deil. Ik werk sinds 1995 met 
veel plezier in het basisonderwijs. Op dit 
moment werk ik als invalleerkracht op 
verschillende scholen. Vanaf januari tot de 
zomervakantie ben ik op den Beemd te vinden 
als leerkracht van groep 6 op dinsdag. Op 

donderdag en vrijdag 
werk ik in groep 7/8. De 
eerste weken in de 
groepen zitten er op. Een 
nogal bijzondere, maar 
gezellige kennismaking 
met de kinderen! Ik kijk er 
naar uit om jullie allemaal 
"in het echt" te mogen ontmoeten! Hebben 
jullie vragen, stel ze gerust! 
Hartelijke groet, Karin van der Plas 
 
Citotoetsen 
Normaal gesproken worden eind januari/ 
begin februari de Citotoetsen afgenomen. Dit 
jaar is dit helaas anders, vanwege de sluiting 
van de scholen. Wij hopen dat de scholen 8 
februari weer open zullen gaan, maar hier is 
op dit moment nog geen duidelijkheid over. 
De directie en intern begeleiders van cluster 
Giessenlanden hebben besloten dat de Cito 
toetsen van januari/ februari komen te 
vervallen. We willen ons vooral focussen op 
effectieve onderwijstijd i.p.v. twee weken 
toetsen. Uiteraard is er goed over dit besluit 
nagedacht. Wij hebben, om een goede 
beslissing te kunnen nemen, ook de 
onderwijsinspectie geraadpleegd. Zij staan 
achter dit genomen besluit. Door dit besluit 
zullen de rapporten deze keer niet alle 
gegevens bevatten, die u van ons gewend 
bent. Maar door de methode-gebonden 
toetsen en observaties hebben de 
leerkrachten alle leerlingen goed in beeld. Dit 
geldt ook voor de adviezen van groep 8. De 
leerkracht van groep 8 staat achter het advies 
van de onderwijsinspectie om kansrijk te 
adviseren. In juni hopen we de Cito-toetsen 
weer zoals normaal te kunnen afnemen. 
 
Komende activiteiten 
Het juffenfeest verzetten 
we naar juli in de hoop dat 
we dan weer lekker 
kunnen dansen en 
feestvieren.  
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Ontwikkelingsgesprekken 
Op dinsdag 9 maart zijn de 
ontwikkelingsgesprekken. Voorheen noemden 
we deze gesprekken de 10 minuten 
gesprekken. De duur van het gesprek is nog 
steeds 10 minuten maar we willen de 
leerlingen meer eigenaar maken van hun 
werk. Daarom voeren we vanaf groep 4, deze 
gesprekken met de leerlingen. U als ouder 
sluit hierbij aan. Bij het rapport zit weer een 
briefje waarop u aan kunt geven of u een 
voorkeur heeft voor de middag of de avond. 
Als u de leerkracht apart wilt spreken, kunt u 
een afspraak maken voor het spreekuur. 
De leerlingen van groep 8 hebben op 
woensdag 17 februari het definitief 
adviesgesprek. De ouders van groep 8 
ontvangen van juf Monica nog een uitnodiging 
voor dit gesprek.  
 
Vakantieplanning schooljaar 2021-2022 

 
Spreekuren leerkrachten en directie 
Hieronder vindt u de data voor de spreekuren. 
U kunt hiervan gebruik maken door een mail 
leerkracht of de 
directie met het 
onderwerp van 
het gesprek. De 
leerkracht plant 
dan een tijd voor 
u in. Het spreekuur met de directeur vindt ook 
in deze week plaats.  
 

ma 8 maart gelieve te mailen voor 1 mrt 

di 6 april gelieve te mailen voor 30 mrt 

woe 19 mei gelieve te mailen voor 12 mei 

do 17 juni gelieve te mailen voor 10 juni 

 
Komende activiteiten 

do 28 jan Studiedag, leerlingen zijn 
vrij 

woe 17 febr. Rapport mee 

woe 17 febr. Definitief adviesgesprek 
groep 8  

ma 22 febr. t/m vr 
26 febr. 

Voorjaarsvakantie 

di 9 maart ontwikkelingsgesprekken 
(voorheen 10- 
minutengesprekken) 
groep 1 t/m 7 

vr 12 maart studiedag Cluster, de 
leerlingen zijn vrij. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team OBS Den Beemd 
 
 

Zomer ‘21  ma 19/07  t/m  vr 27/08  

Herfst ‘21  ma 18/10   t/m  vr 22/10  

Kerst ‘21/’22  ma 27/12  t/m  vr 07/01  

Voorjaar ‘22  ma 28/02  t/m   vr 04/03  

Pasen ‘22  vr 15/04   &  
ma 
18/04  

Mei ‘22  ma 25/04  t/m  vr 06/05  

Hemelvaart ‘22  do 26/05   &  vr 27/05  

Pinksteren ‘22  ma 06/06      

Zomer ‘22  ma 11/07    t/m   vr 19/08  
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