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Toetsperiode voorbij
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 3 tot en met 8 weer veel verschillende toetsen
gemaakt op school.
We gebruiken deze toetsen om in kaart te brengen wat het groepsniveau is en hoe de individuele
leerlingen zicht hier tot verhouden. Zo kunnen we goed zien waar we nog moeten bijschakelen.
Ook geeft het inzicht in de vakken waarop kinderen goed scoren en wellicht voorlopen, zodat er
tijd kan worden gemaakt voor andere vakken, denk aan de talentontwikkeling van onze kinderen.
We zijn trots op de kinderen, dat ze na een periode van onrust en thuisonderwijs, toch weer
hebben laten zien dat het echte doorzetters zijn!
Oudergesprekken
Op ISY staan de oudergesprekken weer open, dus schrijf hiervoor in, zodat u met de leerkrachten
in gesprek kunt gaan over de onderwijsbehoeften van uw zoon/ dochter. De oudergesprekken
zullen digitaal plaatsvinden vanaf 12 april. Kijk snel op ISY om u hiervoor in te schrijven!
Op naar de eindtoets
In de week van 19 april gaat groep 8 hard aan de slag om nog één keer te laten zien waar ze van
gemaakt zijn. Ze laten zien dat ze meetellen, dat ze ertoe doen en dat ze het verschil kunnen
maken. Op de eindtoets wordt in (gemiddeld) 3 uur tijd alles gevraagd wat ze geleerd hebben in 8
jaar tijd. Van rekenen, taal, spelling tot executieve vaardigheden om te kunnen begrijpend lezen:
alles komt voorbij.
We wensen de leerlingen van groep 8 ontzettend veel succes en hopen dat ze ons laten zien waar
we in geloven: meer dan we mogelijk achten!
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Paasactiviteit
Vandaag heeft de paasctiviteit plaatsgevonden. In elke groep was er een paasontbijt en een
moment van bezinning rondom de paasgedachte Nieuw Leven.
De kinderen hebben in hun eigen ‘bubbels’ toch van een leuk programma kunnen genieten en zo
hebben we in elk geval deze gelegenheid weer kunnen benutten om in veilige mate aan
broederschap en blijdschap te werken.

s
Speurtocht in het Aambos met de Paashaas

Knutselen en wedstrijd ei- “tietsje” op 1,5 m (in de eigen bubbel!)

Kijk eens wat wij hebben gevonden……
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NPO Geld – Nationaal Programma Onderwijs
De regering heeft voor het onderwijs extra geld vrijgemaakt om te besteden aan de kennis en
vaardigheden van leerlingen, waarvan we denken dat ze wellicht zijn achtergebleven ten opzichte
van het ‘normale gemiddelde’.
We spreken met opzet niet van achterstanden, omdat het nu eenmaal anders is gelopen dan we
gedacht hadden. Maar dit betekent niet dat kinderen automatisch een achterstand hebben. Vaak
hebben ze in de afgelopen maanden andere talenten laten zien of zijn op een andere manier gaan
bloeien. We weten wel dat er nog meters gemaakt moeten worden, als we verwachten dat de
kinderen uiteindelijk binnen het reguliere tijdspad hetzelfde moeten blijven bereiken. Daarom gaan
de gelden vanuit de overheid ook zo doelmatig mogelijk inzetten.
De tijdlijn is als volgt en volgen wij ook zoals beschreven:

Meer informatie rondom het Nationaal Programma Onderwijs en wat we hiermee gaan doen volgt
in de komende edities van het Broedertje.
Coronamaatregelen
De algemene coronamaatregelen blijven van toepassing:
▪ blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus; dus ook als het kind verkouden
is: blijf thuis!
▪ bij verkoudheidsklachten, koorts, vermoeidheid en/of hoofdpijn: testen is het advies;
▪ personeel houdt onderling 1,5 meter afstand;
▪ alle hygiënemaatregelen en afspraken over ventileren blijven gelijk:
o De kinderen wassen regelmatig hun handen (bij binnenkomst, voor het eten en na het
buitenspelen).
o De tafels worden tijdens de pauzes en na schooltijd gedesinfecteerd.
o De leerkrachten zorgen voor ventilatie van het lokaal.
Testen en vaccineren
Ouders zijn en blijven de bevoegde personen om te bepalen of een kind wel of niet getest of
gevaccineerd wordt. Als school zullen wij op locatie geen vaccinatie laten plaatsvinden en ook geen
kinderen testen.
Wel is het zo dat het een dringend advies is om ook kinderen te laten testen, via de GGD, als er
klachten zijn of als er gezinsleden besmet blijken te zijn. Dit advies geven wij u ook. Mocht er
sprake zijn van klachten of een besmetting binnen het gezin: hou het kind thuis en laat het kind
testen waar mogelijk.

3

Wist-u-dat:
-

-

Dat de leerkrachten van de onderbouw een cursus Visualiseren hebben gevolgd?
Dit betekent dat ze overal afbeeldingen bij kunnen maken?
Dit de kinderen met een beperkte woordenschat ontzettend kan helpen?
Dat we in 2022 al 100 jaar bestaan?
De voorbereidingen om dit te vieren achter de schermen zijn gestart?
Dat we iedereen informeren over alle activiteiten zodra er meer duidelijk is?
Dat we blij zijn dat de kinderen op school zich zo goed aanpassen en flexibel opstellen ten
opzichte van elkaar?
Dat we trots zijn op hun prestaties?
En we ervoor gaan zorgen dat ze het beste uit zichzelf blijven halen?
We twee toppers in de middenbouw hebben?
Meester Jarno en Meester Sjoerd?
We blij zijn dat zij ons 2 dagen per week komen helpen als onderwijsassistent in opleiding?

Meester Jarno
Meester Sjoerd
We hopen dat ze zich zo blijven ontwikkelen en na hun diploma bij Innovo komen werken?
Er de afgelopen periode nog meer stagiaires zijn gestart?
Ze zich in het volgende Broedertje zullen voorstellen?
We blij zijn dat we stageplekken kunnen blijven aanbieden zodat deze studenten geen
studievertraging oplopen?
De onderwijsmonitor Limburg momenteel loopt?
We hopen dat de ouders van de leerlingen uit de groepen 2 en 8 deze invullen?
Dit onderzoek ons waardevolle informatie oplevert?
We ouders danken voor hun bijdrage?
Het aanbod van IMC-basis ook weer is gestart?
Kinderboekenschrijver Jack Vriens de leerlingen van de groepen 7 en 8 online heeft
bezocht?
De leerlingen vandaag online-bezoek hebben gehad van een Heerlense statenmaker?
De leerlingen daarna zelf aan de slag zijn gegaan met het maken van straten en gebouwen?
Ze veel hebben geleerd over metselverbanden?
De leerlingen én de leerkrachten van de groepen 7 én 8 vrije tijd investeren zodat ze op
vrije vrijdagmiddagen het aanbod van IMC-basis kunnen volgen?
Dit wij heel trots zijn op de motivatie van deze leerlingen en leerkrachten?
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Belangrijke data:
• Week van 12 april: oudergesprekken
• Week van 19 april: eindtoets Route 8 voor groep 8
• 23 april: Koningsspelen – sportdag in sportkleding
• 26 april: studiedag – alle leerlingen vrij
• 27 april: Koningsdag - alle leerlingen vrij
• 1 mei start de meivakantie, 17 mei zien we iedereen weer op school!

Fijne Pasen allemaal!
en tot ziens op dinsdag 6 april!
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