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VOORWOORD
Beste ouders en verzorgers,

‘’Wat je aandacht geeft, groeit’’. We gebruiken deze 
uitspraak vaak op een pedagogische manier in het onderwijs. 
Als leerkracht probeer je je te richten op de dingen die 
kinderen goed doen. En daar geef je de kinderen een 
compliment voor. Hopelijk laat het kind daarna vaker fijn 
gedrag zien. 

Onze aandacht richten, is in turbulente tijden extra lastig.  
Je losmaken van de waan van de dag is een pittige klus.  
Maar toch… Ik kies er daarom voor om in deze nieuwsbrief 
aandacht te hebben voor het gevoel van trots. Trots ben ik  
op u als ouder. Dat u in deze uitdagende tijd het beste voor 
hebt met uw kind en met onze school. En dat we waar nodig 
beroep op u mogen doen. Trots ben ik ook op het team.  
Hun inzet, veerkracht en flexibiliteit is de kurk waarop de 
school drijft. Ik ben geraakt en ontroert als ik zie hoe collega’s 
zich in bochten wringen om de planning rond te krijgen. 
Iedere week weer.
 
Kerstmis is een feest van licht, juist in donkere dagen.  
Ik vraag u daarom om mijn voorbeeld te volgen. Laat het 
nieuws en de socials even links liggen. Richt u op de mooie 
momenten, fijne vriendschappen en bijzondere gebeurte-
nissen van afgelopen jaar. Spreek deze ook uit. Deze licht-
puntjes houden het vuur in ons brandend. En geven ons 
kracht voor toekomstige hindernissen en uitdagingen.

Vriendelijke groet,
Dorien van Doeveren

AGENDA
 

10 januari 
1e schooldag na kerstvakantie

 

17 januari 
start toetsweek

26 januari 
vrije dag i.v.m. studiedag leerkrachten

HARTELIJK DANK!! 
OUDERRAAD EN MR  
De afgelopen maand heeft de ouderraad weer heel veel  
werk verzet en dat was zichtbaar in de school. Versieringen, 
aanleveren van een drankje en afgelopen donderdag de hele 
lunch verzorgd! Naast de praktische uitvoering hebben ze  
ook met de commissies meegedacht hoe we in deze roerige 
tijd toch een feestje kunnen vieren binnen de maatregelen.  

Niet alleen de Ouderraad, 
maar ook de Medezeggen-
schapsraad ondersteunt  
het managementteam.  
Dit doen zij door een 
luisterend oor te zijn en 
advies te geven in deze  
turbulente tijd. 

We zien weer hoe belangrijk de rol van deze 
ouders is en dat zij voor ons veel betekenen.  

HARTELIJK DANK HIERVOOR!



Ben jij in de kerstvakantie thuis? Heb je niks te doen?  
Doe dan mee met de sport- en dansinstuiven!
We hebben weer veel dagen en tijden ingepland om even  
lekker uit te razen buiten. We beginnen komende week al!

Het is helemaal GRATIS, dus wat houd je tegen?  
Vind je het koud buiten? Hier kunnen we ons natuurlijk op 
kleden en gelukkig dansen of sporten we ons warm.
 
Ook zijn er andere activiteiten waar je voor kunt inschrijven.
Blokfluit bijvoorbeeld. Klinkt dit saai? Echt niet! Wij bewijzen 
dat dit super leuk is! Of spelend leren. Omdat deze activiteit 
zó leuk is, heb je niet door dat je ook aan het leren bent.
Een foto&letter wandelroute en een korfbaldag. 

Genoeg te doen dus! Zien we je daar?  

Schrijf je in via www.combibrug.nl

Vanwege het feit dat we zijn overgestapt naar een ander  
administratiesysteem is ons rapport ook veranderd, qua  
lay-out en inhoud. Alle kopjes zijn onder de loep genomen  
en geactualiseerd. 
Naast woordbeoordelingen; matig, voldoende en goed,  
komen bij de kernvakken, vanaf groep 6: lezen, taal en rekenen 
de cijfers terug. Een stille wens van leerlingen, ouders en  
collega’s. Groep 3 t/m 5 houden de woordbeoordelingen.

Waarom toch een studiedag? Terwijl wij een vervroegde 
vakantie hebben en de lestijd kostbaar is. 
Ondanks dat het niet ons besluit is om de scholen vervroegd  
te sluiten, blijven wij wel verantwoordelijk voor de leerresul-
taten. Wij menen de ‘gemiste’ lessen op te kunnen vangen  
in het dagelijkse werk. Wij blijven uiteraard alert.
 
De leerkrachten gebruiken deze week om de lessen te ver-
werken en zich voor te bereiden om 10 januari een goede start 
te kunnen maken. Indien we toch nog dicht moeten blijven 
staat alles klaar om direct het hybride onderwijs te kunnen  
geven en zo (net zoals de vorige lock-down) geen achterstan-
den op lopen. 

De geplande studiedag op 26 januari gaat door. Wij worden 
verder geschoold in het goed geven van de Expliciete Directe 
Instructie en ons aanbod.  Dit alles komt uiteindelijk ten 
goede van iedere leerling. 

Vanaf 17 januari start de toetsweek. Ongeveer drie weken 
lang zullen de leerlingen van groep 3 t/m 8 getoetst worden 
op hun vaardigheden van: rekenen, lezen (begrijpend en 
technisch) en spelling. Deze toetsen maken deel uit van  
ons Leerlingvolgsysteem (LOVS).

Per dag zullen er 1 of twee toetsen worden afgenomen.  
Het aantal goede antwoorden wordt omgezet in een vaardig-
heidsscore en zijn af te lezen in grafieken. Deze grafieken en 
eerste rapport worden tegelijk met u gedeeld op 24 februari. 
Tijdens de rapportgesprekken op 8 en 10 februari worden  
deze vaardigheden met u besproken.
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