
Aan de ouders, 
We willen u bedanken voor al het 
werk dat u in de periode van de 
schoolsluiting heeft gedaan. Het zal 
soms een hele klus zijn geweest om 
werk en thuisonderwijs te combine-
ren. Toch merken we dat de kinderen 
wel degelijk hebben geleerd in de af-
gelopen periode. Fijn dat het onder-
wijs op deze manier 
toch door kon gaan. 
 
De oudste kinderen 
nemen vandaag een 
“blik” van waardering 
voor u mee. 
 
Oudergesprekken & 
rapporten 
In de week van 22 maart zullen er di-
gitale oudergesprekken plaatsvinden 
in groep 1 t/m 7. Deze worden ver-
spreid over de week gevoerd. U kunt 
zich te zijner tijd aanmelden middels 
de Parro gespreksplanner en de ge-
sprekken zullen worden gevoerd via 
Microsoft Teams. Een nadere uitleg 
hierover volgt in de week na de voor-
jaarsvakantie. 
 
Op vrijdag 26 maart krijgen de kin-
deren uit groep 2 t/m 8 hun rapport 
mee naar huis. De cijfers op dit rap-
port zijn gebaseerd op de periode 
voor de schoolsluiting. In de eerste 
weken van maart nemen we alsnog 
de citotoetsen af. De toetsen geven 
een goed beeld waar de kinderen 
staan in hun ontwikkeling. Dit geeft 
ons inzicht waar we het tweede deel 

van het schooljaar aan moeten wer-
ken. De toetsen hebben dan ook met 
name een signalerende functie.   
 
Groep 8 
In groep 8 worden de reguliere cito 
toetsen niet meer afgenomen. Zij ne-
men eind april deel aan de Centrale 
Eindtoets. Op het rapport van groep 8 
zullen dan ook geen cito-uitslagen te 
zien zijn. 
 
Rekenonderwijs 
Na de voorjaarsvakantie willen we ons 
verder verdiepen in een nieuwe re-
kenmethode. We hebben een proefli-
centie aangevraagd voor de methode 
Wereld in Getallen. Deze methode be-
schikt zowel over een papieren als di-
gitale variant. Voor de digitale variant 
is software ontwikkeld waardoor de 
opdrachten zich automatisch aanpas-
sen aan het ontwikkelingsniveau van 
de kinderen. We zien daarin zeker 
voor de hogere groepen een meer-
waarde, maar willen dit eerst zelf er-
varen. Er zullen in de groepen 3 t/m 8 
verschillende lessen uit deze nieuwe 
methode worden gegeven. Na de 
proefperiode maken we een keuze of 
en hoe we deze methode willen gaan 
inzetten. 
 
Welkom 
De afgelopen twee weken is een 
vijftal nieuwe leerlingen in groep 1 ge-
start. We wensen Mirthe v/d Pol, Evi 
Roubos, Carlyn Ploeg, Milan de Boer 
en Jilles van Dijk een fijne tijd bij ons 
op school.  

Verjaardagen 
04-02 Julia van Geresteijn 7 
07-02 Brinn van Geresteijn 1 
11-02 Bjorn Ruitenbeek   3 
21-02 Julia Eerenvelt  3 
22-02 Noa van Deelen  7 
06-03 Dewi van Rooijen  6 
07-03 Sophie ten Kate  5 
11-03 Levi de Geijter  1 
 
Een aantal kinderen is in februari al ja-
rig geweest maar was nog niet ver-
meld in de 
nieuwsbrief. We 
willen hen als-
nog van harte fe-
liciteren met hun 
verjaardag.  
 
Planning 
22-03 t/m 25-03 oudergesprekken 
           gr. 1-7 
26-03 Rapport gr. 2-8 
 
Vlaggetjes voor de zorg 
Tijdens de schoolsluiting hebben de 
kinderen vlaggetjes getekend voor de 
zorg. De vlaggetjes hebben een mooie 
plek gekregen in verzorgingshuis de 
Bunterhoek in Nunspeet en het zie-
kenhuis in Harderwijk.  
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https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm


Actie voor onze sponsorkinderen 
Zoals u misschien weet sponsoren wij als school al enkele jaren twee kinderen. Zij heten Loudwige en 
Blessing en wonen in Haïti en Ghana. Net als onze kinderen verdienen deze kinderen het recht om 
naar school te kunnen gaan. Mede door de thuiswerkperiodes komen we niet meer aan het benodigde 
bedrag om hen maandelijks te kunnen steunen. Wij willen een oproep aan u doen om uw kind elke 
week op maandag een klein bedrag mee te geven voor in de zendingsbusjes. In de hal van de school 
komt een geldmeter te hangen. Daarop laten we wekelijks zien in hoeverre we op schema zitten om 
het beoogde maandelijkse bedrag van 65 euro op te halen. 
Daarnaast staat de maand maart in het teken van een lege flessenactie. Vanaf 1 maart t/m 31 maart 
staan er bij de ingangen van de school containers waarin lege flessen kunnen worden gedeponeerd. 
Ook de opbrengst hiervan zullen wij gebruiken om Loudwige en Blessing te kunnen blijven steunen. 
Heeft u dus lege flessen? Geef ze na de voorjaarsvakantie gerust aan uw kind mee. Alvast hartelijk 
dank voor uw bijdrage.  


