
 
Complimenten! 

Wat zijn we goed bezig met 

elkaar!  

Mijn complimenteren aan 

iedereen die zo zijn best doet om 

het afstandsonderwijs voor alle 

kinderen van onze school mogelijk 

te maken. U natuurlijk als 

ouder(s), met alles wat er thuis en 

tegelijkertijd vanuit uw werk van u 

gevraagd wordt. De oudere broers 

en zussen die zo helpend zijn voor 

hun jongere broertjes en zusjes. 

Maar ook de opa's, oma's, ooms 

en tantes die de helpende hand 

bieden! 

Ook geef ik graag een compliment 

aan het team van onze school. Zij 

hebben alle kinderen goed in 

beeld en met alle kinderen 

contact. Zij hebben goed zicht op 

de kwaliteit en de kwantiteit van 

het werk, zij hebben zicht op 

welke lesstof wel of niet langer 

kan wachten en er is voortdurend 

onderling overleg over het 

afstandsonderwijs.  

Daarnaast wordt er goed voor de 

kinderen gezorgd in de 

noodopvang. Kinderen maken hun 

schoolwerk, volgen online lessen 

en krijgen lieve aandacht van onze 

collega’s in de aula. Op dit 

moment is het nog niet duidelijk 

of de scholen vanaf maandag 8 

februari weer open zullen gaan, 

maar we doen net als u ons best 

om er beste van te maken. 

 

Toetsen 

We krijgen soms vragen over de 

toetsen die normaliter in deze 

tijd van het jaar worden 

afgenomen. De Cito- toetsen uit 

ons leerlingvolgsysteem nemen 

we pas af als de school weer 

open is en de kinderen weer 

gewend zijn om naar school te 

gaan.  

Adviezen groep 8 

De kinderen van groep 8 krijgen 

tijdens de oudergesprekken hun 

definitief advies te horen. We 

hebben afgelopen week met de 

leerkrachten, intern begeleider 

en directie de adviezen met 

elkaar besproken en vastgesteld. 

 

Rapporten en 

oudergesprekken 

Binnenkort ontvangt u een 

uitnodiging voor een gesprek met 

de leerkracht(en) over de 

ontwikkeling van uw kind. De 

gesprekken zijn online via Google 

Meet op dinsdag 16 februari en 

donderdag 18 februari.  

De rapporten worden op 

maandag 15 feb. digitaal via 

SchouderCom verstuurd. 

 

 

 

Agenda 

• Woensdag 10 
februari 

 
Studiedag gaat niet door 

 
Als we eventueel op 8 
februari weer open gaan, 
willen we de kinderen 
maximaal fysiek onderwijs 
geven. Daarom komt de 
studiedag van woensdag 
10 februari te vervallen.  
We zien de kinderen die 
dag graag op school 
volgens het reguliere 
rooster. Blijven we nog 
dicht, dan geven online 
les. 

 
• Maandag 15 

februari 

Rapporten worden 

digitaal gestuurd. 

 

• Dinsdag 16 feb. 

Carnaval (online of 

op school) 

 

• 16 & 18 februari 

Online  ouder-

gesprekken 

 

• 20 t/m 28 februari 

Voorjaarsvakantie 

 



 
Kleine impressie van het 

thuisonderwijs 

 

Weer een vakje dat afgekuist kan 

worden! 

 

Werken tussen de 

verbouwing/verhuizing door! 

 

Spreekwoorden en gezegden 

uitbeelden ( gr. 7/8) 

 

Webinar – Help je puber de 

corona-periode door! 

Op 4 februari 2021 organiseert 

het Centrum voor Jeugd en Gezin 

in samenwerking met Tischa 

Neve een webinar over het 

ondersteunen van pubers in deze 

corona-periode. Het is bedoeld 

voor alle ouders met kinderen 

van 11 tot en met 16 jaar uit 

Hollands Midden. 

Naast leuk en lief kunnen pubers 

onvoorspelbaar, onuitstaanbaar 

en emotioneel zijn. Aan jou als 

ouder om daar zo goed mogelijk 

op in te spelen. Dat valt niet altijd 

mee. En al helemaal niet nu je 

puber niet naar school gaat en de 

hele dag in huis is. Bovendien 

gaat de rek er bij onze pubers 

steeds meer uit nu de 

coronaperiode al zolang duurt en 

zoveel van ze vraagt. 

 

 Hoe help je je puber? Hoe zorg 

je voor een goede sfeer in huis? 

Kinderpsycholoog en 

opvoedkundige Tischa Neve, 

bekend van TV en verschillende 

media en auteur van het boek 

‘Pubers zijn leuk!’, geeft je in dit 

webinar volop inspiratie en tips 

om de corona-periode samen zo 

goed en relaxt mogelijk door te 

komen. 

Dit webinar vindt plaats op 

donderdag 4 februari 2021 van 

20.00 tot 21.00 uur. 

Aanmelden voor de gratis CJG-

webinar Help je puber de corona-

periode door kan via 

www.cjgcursus.nl. 

 

Inzet Renee van Kan  

Na haar zwangerschaps- en 

ouderschapsverlof, zal Renee van 

Kan op maandag 15 feb. haar 

werkzaamheden weer hervatten 

op school.  

In de week van 15 feb. zal zij zich 

gaan voorbereiden op de invulling 

die na de voorjaarsvakantie van 

start zal gaan. 

Op de maandag- en 

donderdagochtend zal zij met de 

2e groepers aan het werk gaan. De 

leerlingen uit groep 2 krijgen        

’s ochtend les in het tweede 

kleuterlokaal. In overleg met de 

intern begeleider (Marja) en 

Sanny wordt er een  

onderwijsprogramma 

samengesteld dat aansluit bij de 

behoefte van de leerlingen om de 

overgang van groep 2 naar groep 

3 soepel te laten verlopen. 

Op de vrijdagochtend zal Renee 

voor groep 1/2 staan. Juf Mary 

gaat ondersteuning geven in de 

bovenbouw. 

In de middagen zal Renee extra 

ingezet worden voor o.a. het 

geven van de zaakvakken in de 

combi-groepen 3/4, 6/7 en 7/8. 

 

 

Fijn weekend 

allemaal,   

blijf gezond! 
 


