Woensdag 17 maart 2021
In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over het verkeersprogramma Streetwise van de ANWB,
toestemmingsformulieren AVG en het rapport.
ANWB Streetwise
Aankomende dinsdag, 23 maart, zal de school weer deelnemen aan ANWB Streetwise. Dit is een
praktisch ingevuld programma om kinderen mee te nemen in verschillende facetten omtrent de
verkeersveiligheid.
Voor de leerlingen van groep 7 en 8 is het noodzakelijk dat zij op de fiets naar school komen.
ANWB neemt voor de doorgang van het programma alle corona-maatregelen in acht. De lessen
vinden plaats in de gymzaal, speelzaal en buiten om ook meer afstand te houden.
Bent u benieuwd hoe het programma eruit ziet, via onderstaande link vindt u de informatie voor
ouders:
Streetwise voor basisschoolleerlingen: wat leren ze? (anwb.nl)
AVG toestemmingsformulier nieuwe leerlingen
Gedurende het jaar stromen nieuwe leerlingen binnen, ook van hen willen wij graag weten wat wel
gedeeld mag worden en wat niet. In het ouderportaal hebben wij hier het tabblad privacy voor. Via
dit tabblad is het mogelijk om uw voorkeuren uit te spreken wat wij mogen doen met foto’s,
informatie enz. Bij specifieke situaties zullen wij afzonderlijk om toestemming vragen.
Wij willen alle ouders die het toestemmingsformulier nog niet hebben ingevuld vragen dit te doen.
De benodigde gegevens zijn in te vullen in het ouderportaal via:
- Instellingen
- Mijn privacy
De vragen in dit menu kunt u beantwoorden en voor de volledige informatie vragen wij u ook het
toestemmingsformulier onderaan in te vullen.
Het is altijd mogelijk om toestemmingen op een later tijdstip te wijzigen.
Coronamaatregelen: vakleerkrachten, plusklas
Na de opening op 8 februari hebben wij nog niet direct alle lessen van vakleerkrachten opgestart.
Vanaf maandag 8 maart hebben we, om het onderwijsproces weer zoveel mogelijk door te laten
gaan, een verandering doorgevoerd.
Dit betekent dat voor de groepen 5 t/m 8 de lessen geestelijke stromingen zijn hervat. Voor alle
groepen zijn tevens de muzieklessen op dinsdag weer begonnen. Deze lessen kunnen plaatsvinden
zonder dat leerlingen in aanraking komen met leerlingen uit andere klassen.
Ook hebben wij gekeken op welke wijze het mogelijk is om de plusklas weer te laten starten.
Aangezien hier leerlingen van meerdere klassen bij elkaar zitten, is er gezocht naar een andere
verdeling. Dit betekent dat alle leerlingen 1x per twee weken fysiek les krijgen in de plusklas. De
leerlingen zitten zoveel mogelijk met leerlingen uit de eigen groep. Wanneer dit organisatorisch niet
lukt dan zal er voldoende afstand zijn tussen leerlingen van verschillende groepen. In de week dat
de leerlingen niet fysiek les hebben in de plusklas krijgen zij een opdracht mee en is de leerkracht
gedurende de dag beschikbaar om hier vragen over te stellen.
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Rapport
Vandaag ontvangen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 het rapport. Het is voor u belangrijk om te
weten hoe u naar dit rapport moet kijken.
De cijfers die u vindt op het rapport zijn de resultaten van toetsen afgenomen in de periode van
september t/m december. Wel zal er aandacht besteed worden aan de periode van thuisonderwijs.
Na de heropening van de scholen zijn er wel toetsen afgenomen, deze worden gebruikt om het
effect van onderwijs op afstand te meten.
De toetsen die zijn afgenomen na de vakantie zullen meetellen voor het 2e rapport in juli.
In maart hebben wij de Cito-toetsen afgenomen. Bij de meeste leerlingen is het gelukt om dit voor
het rapport te voltooien. In dat geval vindt u in het rapport een uitdraai van het resultaat. Mocht dit
blad ontbreken dan betekent dit dat nog niet alles toetsen afgerond zijn. Wanneer de toetsen
afgerond zijn, ontvangt u een deze alsnog in een gesloten enveloppe.
Het zou kunnen voorkomen dat de scores afwijken van het beeld dat u bij eerdere metingen heeft
gezien. Toch is het interessant voor ons en voor u om te kunnen zien welke ontwikkeling uw kind
heeft doorgebracht. In de komende periode kunnen wij, na het analyseren van toetsen, gerichter
inspelen op de behoeften van uw kind.
Rapport kleuters
De leerlingen van groep 1/2 ontvangen nog geen rapport. Bij deze groepen bestaat het rapport uit
een overzicht van observaties vanuit Bosos. Deze observaties worden gedaan op vaste momenten
op basis van leeftijd (bijv. 5 jaar en 3 maanden). Door de lockdown is hier een achterstand in
ontstaan. Om deze in te lopen is meer tijd nodig. De streefdatum voor het meegeven van het
rapport is 1 april. Mede door quarantaine of leerlingen met verkoudheidsklachten is het mogelijk
dat ook deze datum niet gehaald wordt. Wanneer dit het geval is, zal de leerkracht u hierover
informeren.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 31 maart.
Belangrijke data:
Woensdag 17 maart:
Dinsdag 23 maart:
24 t/m 28 maart:
Vrijdag 2 april:
Maandag 5 april:

Rapport groep 3 t/m 8
ANWB Streetwise
Oudergesprekken
Goede vrijdag (alle leerlingen zijn vrij)
2e Paasdag (alle leerlingen zijn vrij)
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