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Belangrijke data 
2 maart Oud papier 
3 maart Verwijsgesprekken 

groep 8 
12 maart  Nieuwsbrief 6 
  

 

Vakantie  

De afgelopen twee weken mochten we 

de kinderen weer verwelkomen op school. 

Dat was al erg bijzonder. In deze twee 

weken vielen er ook al weer twee dagen 

uit in verband met het weer. Voor veel 

kinderen was het weer erg fijn dat ze in de 

klas zaten. Ook was het wel weer wennen. 

Vanachter alleen achter je beeldscherm 

naar een volle klas. Nu mogen de 

kinderen een weekje even niet aan school 

of online lessen denken en genieten van 

een welverdiende vakantie. Dat is ook wel 

even lekker. Het weer lijkt de komende 

week erg lekker te worden. We wensen 

jullie allemaal een fijne vakantie en hopen 

elkaar weer gezond terug te zien op 

maandag 1 maart! 

 

Start en afsluiting van deze periode 

We zijn deze periode gestart met een glas 

champagne om te proosten betere tijden 

en dat we weer naar school mogen.  

 
Deze periode hebben we ook leuk 

afgesloten. De kinderen werden met hun 

eigen groep buiten getrakteerd op een 

potje lasergamen.  

Elke groep heeft afzonderlijk even lekker 

mogen spelen op het plein. Een leuke 

afsluiting van een bijzondere periode.  

 

 
 

 

Corona  

Het inmiddels welbekende virus houdt ons 

nog wel even in de greep. We horen om 

ons heen toch een aantal 

besmettingsgevallen in de thuissituatie. 

Voor degene die het overkomt natuurlijk 

enorm vervelend. Wat betreft de 

maatregelen op schoolniveau kunnen we 

voor na de vakantie nog niet veel nieuws 

melden. Aanstaande dinsdag volgt een 

persconferentie van minister Rutte. 

Mochten er maatregelen wijzigen hoort u 

dat eind volgende week van ons. 

Vooralsnog gaan we er van uit dat we op 

dezelfde manier gaan starten na de 

vakantie zoals we nu ook bezig zijn.  
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Schoolrapport 

Op de kalender staat dat het 

schoolrapport begin maart uitgegeven 

wordt. Dit gaan we uitstellen. Op het 

schoolrapport worden ook de Cito toetsen 

vermeld. Deze toetsen zijn nog niet 

afgenomen. Deze zullen in de tweede 

helft van maart gaan afgenomen worden. 

Na de vakantie ontvangt u van ons een 

overzicht met de planning voor het 

rapport en de bijbehorende gesprekken. 

Wel kunnen we melden, dat we 

ondertussen het rapport vernieuwd 

hebben. Er is een nieuwe indeling en lay-

out gemaakt. 

 

Toetsen 

De afnamen van de Cito toetsen is 

vanwege de lockdown verplaatst. Het 

schoolbestuur van OOE heeft besloten om 

in de tweede helft van maart de Cito 

toetsen af te nemen. Het gaat dan ook 

niet om alle toetsen om de kinderen niet 

extra te belasten. De volgende toetsen 

worden afgenomen: 

 DMT (woordjes lezen) voor groep 3 

t/m 7 

 Begrijpend lezen voor groep 5 t/m 

7 

 Rekenen voor groep 3 t/m 7 

In groep 8 zal de Cito eindtoets 

afgenomen worden in april. De afname 

van deze toets is verplicht vanuit het 

ministerie.  

We gebruiken de toetsen om te zien waar 

de kinderen na deze periode van 

onderwijs staan. We zien de toetsen als 

nieuw startpunt en kunnen zo kijken waar 

de kinderen extra ondersteuning of juist 

extra uitdaging nodig hebben. De uitslag 

van de toetsen wordt met u besproken 

tijdens de 10-minutengesprekken.  

 

Verwijsgesprekken groep 8 

In oktober hebben de kinderen van groep 

8 het voorlopig schooladvies gekregen. 

Met dit voorlopige advies zijn de kinderen 

(digitaal) aan het kijken geweest op de 

scholen voor voortgezet onderwijs. Op 

woensdag 3 maart staan de gesprekken 

voor het definitief schooladvies gepland. 

De gesprekken zullen online met de 

ouders en het kind plaatsvinden.  

 

 

Terugkoppeling MR-vergadering 2 februari 

De MR heeft op 2 februari digitaal 

vergaderd vlak na de persconferentie van 

Mark Rutte waarin bekend werd gemaakt 

dat de scholen op 8 februari weer open 

zouden gaan. De volgende zaken 

stonden op de agenda: 

 Mededelingen vanuit de directie 

 GMR (gemeentelijke 

medezeggenschap) 

 Onderwijs in Coronatijd – hoe loopt 

dit? 

 Leerlingen prognose (aantal 

verwachte leerlingen op OBS ’t 

Eenspan 2021-2023) 

 M toetsen Cito 

 Zakelijke ouderavond; deze wordt 

gezien de pandemie voorlopig 

uitgesteld 

 Ter informatie; uitslag van de 

tevredenheidpeiling.  

 Rondvraag 

Het MR jaarverslag is afgerond en deze ligt 

ter inzage bij de directie.  

Mochten er vragen/opmerkingen zijn, dan 

horen wij dat graag. We zijn via 

SchouderCom bereikbaar. 

De MR leden zijn:  

Joke Duursma, Daniël Knol, José van der 

Werf (ouders) 

Karin de Bruijn, Gea Sikken, Henny Ubels 

(personeel) 

 

 

Schoolfruit 

Met de start van de school is ook het 

Schoolfruit project weer opgestart. De 

kinderen genieten elke keer weer van het 

aangeboden fruit. Het is ook voor ons elke 

keer weer een verrassing welke fruitsoorten 
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we geleverd krijgen. Aangezien de 

scholen een aantal weken dicht gezeten 

hebben, zal het project ook verlengd 

worden. Nu loopt het project t/m 4 juni. 

De levering voor na de vakantie is nog niet 

bekend. Daarover ontvangt u eind 

volgende week bericht.  

 

Nieuws van de Voorschool  

Wat fijn dat we inmiddels weer naar 

school kunnen! Het wennen na zo’n lange 

periode viel gelukkig mee. Er werd al snel 

weer als vanouds in de verschillende 

hoeken gespeeld. En doordat het even 

écht winter was konden we ook nog een 

keer heerlijk buiten spelen in de sneeuw. 

 

We hebben ook weer twee nieuwe 

vriendinnetjes mogen verwelkomen bij ons 

op de groep. Welkom Saar en Alyzah! We 

wensen jullie veel plezier en gezelligheid bij 

ons op de groep. 

Na de Voorjaarsvakantie (20 t/m 28 

februari) beginnen we met een nieuw 

thema; ‘Eet smakelijk!’.  

 

Groetjes juf Jacqueline en juf Josefine 

Voorschool ‘t Eenspan 

 

 


