
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 

Aanpassing brengen en halen 

In ’t Vaandel 22 hebben we aangegeven dat we het brengen en halen 
enigszins zouden aanpassen zodat het beter verloopt. De onderstaande 
aanpassing geldt voor het brengen van de groepen 1-2 op de 
Schutsboom en voor de groep 1-2 en de groep 2-3 op de Stepekolk. 
De leerkrachten zorgen dat ze voor schooltijd,  om 8.20 uur buiten zijn. 
Zodoende kunnen de kinderen zich verzamelen bij de leerkracht. Om 
8.30 uur gaan de groepen dan, via hun vaste toegangsdeur, naar 
binnen. 
De eindtijd voor de bovengenoemde groepen blijft voorlopig hetzelfde. 
Deze blijft 15.00 uur op de lange dagen en 12.30 uur op woensdag en 
vrijdag. 

  
Wij willen u vragen om afstand te bewaren en niet te blijven staan 
buiten het hek maar meteen te gaan als uw kind op de speelplaats is. 
Zodoende kunnen we het beperken van contactmomenten beter 
realiseren. 

Ook bij het halen vragen wij u om de afstandsregel van 1,5 meter te 
bewaken en zo snel mogelijk naar huis te gaan. 
 
  
 
Ouder-kindgesprekken 
In het afgelopen jaar zijn we gestart met de ouder-kindgesprekken. Wij denken dat het een meerwaarde is om met 
alle kinderen en ouders deze gesprekken te voeren vanuit een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid. We 
willen het kind steeds meer nadrukkelijk betrekken bij het eigen ontwikkelproces (vergroten eigenaarschap en 
bewustwording).   
Kinderen kunnen het beste verwoorden wat goed voor hen is, wat en hoe zij willen leren en welke hulp zij daarbij 
nodig hebben, m.a.w. wat hun onderwijsbehoeften zijn. We kijken tijdens de komende gesprekken terug naar het 
gesprek van oktober en bouwen hierop voort. We willen vooral graag op basis van de actuele situatie in 
samenspraak de juiste vervolgstappen zetten. 
De ouder-kindgesprekken vinden voor de groepen 1 t/m 7 plaats in week 13 en 14 met uitzondering van de 4 
jarigen die na 1 november gestart zijn. Met deze ouders hebben we onlangs een 6 weken gesprek gehad of zal dit 
gesprek binnenkort plaatsvinden (zonder kind).   
U ontvangt binnenkort een planning wanneer het gesprek plaatsvindt. Kunt u niet, dan mag u onderling ruilen. Graag 
even doorgeven aan de leerkracht. Alle gesprekken zullen via Google Meet plaatsvinden. De leerkracht stuurt een 
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klassikale code waarop u kunt deelnemen. Nadrukkelijk verzoek om niet te vroeg of te laat in te loggen vanwege de 
strakke tijdsplanning.   
Natuurlijk zijn er ook momenten waarop ouders apart met de leerkrachten in gesprek kunnen o.a. tijdens de 
spreekuuravonden die gepland staan voor begin juli.   
De kinderen uit de groepen 8 nemen deze ronde niet deel aan de ouder-kindgesprekken vanwege adviesgesprekken 
die reeds gevoerd zijn.  
 

Cito-toetsen 
Normaal gesproken staan de medio-Citotoetsen ingepland in januari/februari. 
Door de lockdown worden deze toetsen vanaf volgende week pas afgenomen.  Net zoals de vorige cito-toetsen 
zullen we deze toetsen ook op een andere manier interpreteren.  Het onderwijs heeft er de afgelopen periode 
immers anders uitgezien. Het geeft ons handvatten om de juiste vervolgstappen voor en samen met de kinderen te 
maken. We zullen u op een later moment informeren m.b.t. de resultaten van de afgenomen toetsen.  
Aangezien de leerlingen van groep 8 binnenkort ook nog een Eindtoets gaan maken, laten we voor hen de medio-
Citotoetsen vervallen.   
 

Muzieklessen juffrouw Lia 

Deze week start juffrouw Lia, onze muziekdocent, de muzieklessen weer op. We zijn blij dat dit weer mogelijk is. 
Ook juffrouw Lia heeft er veel zin in. 
 

Externen 

Op dit moment laten wij externen weer beperkt toe. Hierbij hanteren we vooraf de gezondheidscheck van het 
RIVM en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen worden toegepast. Deze externen komen in 
principe echter niet in de groep/klas. 
 

Voorleeswedstrijd 
Afgelopen woensdag was de finale van de voorleeswedstrijd van Helmond! In november hadden we op de 
Vendelier de Voorleeswedstrijd gehouden en Lise Hendriks uit groep 8A kwam daar uit als winnaar! Zij moest een 
filmpje maken van haar voorlezen. Er deden 18 scholen mee en al die filmpjes werden verzameld. Er zijn 3 poules 
gemaakt van 6 voorleeskampioenen en we hebben met groep 8A gekeken naar de poule waar Lise in zat. Lise heeft 
een stukje over haar beleving geschreven: 
Ik vond het heel leuk om mee te doen aan de voorleeswedstrijd! De online wedstrijd vind ik wel een goed idee. Zo 
konden we het toch meemaken. Wat ik ook leuk vond is dat je de anderen die meededen ook kon zien. Daardoor 
zag ik mijn nichtje voorlezen. Het was natuurlijk wel jammer dat we niet naar de voorleeswedstrijd in het Pathé 
konden, maar het was wel fijn dat het toch op een andere manier door kon gaan. Het was ook wel relaxed om thuis 
het filmpje op te nemen. Als je voor heel veel mensen moet voorlezen is dat best spannend. Ik vond het leuk om de 
filmpjes te bekijken met de hele klas. En ik was superblij toen ik hoorde dat ik de winnaar van mijn poule was! Ik 
vind het natuurlijk wel een beetje jammer dat ik niet helemaal gewonnen heb, maar ik vind het superleuk dat ik zo 
ver ben gekomen!  
 
Lise Hendriks, groep 8A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kindervakantieweek Brandevoort 

Van maandag 26 juli tot en met vrijdag 30 juli wordt in Brandevoort gevlogen, 
gelopen en gespeeld met water!                                 
Voor de 12e keer wordt de Kindervakantieweek gehouden met dit jaar als thema: Te 
land, ter zee en in de lucht!           
Het programma zit net zoals ieder jaar vol met leuke, creatieve en sportieve 
activiteiten! Doe jij ook (weer) mee? 
Meedoen? 
Alle basisschoolkinderen die voor 1 januari 2021 vier jaar zijn geworden, die wonen of 
naar school gaan in Brandevoort en waarvan een ouder (of oma/ opa/ oppas) 
minimaal 1 dag komt helpen tijdens de Kindervakantieweek kunnen meedoen aan 
Kindervakantieweek Brandevoort. 
Aanmelden: 
Dit jaar verloopt de inschrijving volledig digitaal! Het is vanaf 1 april tot en met 23 
april mogelijk de groepen digitaal in te schrijven. Alle informatie over de 
inschrijvingen, de voorwaarden en de inschrijfformulieren zijn terug te vinden op onze 
website: www.kvwbrandevoort.nl. 
Ben jij een organisatietalent? 
We zijn altijd op zoek naar leden voor de organisatie. Wil je hier meer over weten of je direct aanmelden? 
Mail dan naar inschrijvingen@kvwbrandevoort.nl of of neem een kijkje op onze website. 
Op de hoogte blijven? 
We versturen regelmatig een nieuwsbrief om iedereen op de hoogte te houden. Je kunt je daarvoor aanmelden via 
onze website of volg ons op Facebook of Instagram. 
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