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De week van 15 februari was voor iedereen een bijzondere week. 

Vanaf woensdag hebben we helaas moeten besluiten de school te 
sluiten i.v.m. diverse corona besmetting. Op maandag gingen de 

groep 4 en 7/8 in quarantaine op dinsdag is daar groep 5/6 bij 
gekomen. Op zondag werd duidelijk dat ook in groep 1/2 een be-

smetting was geconstateerd. Er is veel overleg geweest met de 
GGD. Op donderdag en zaterdag is er in de gymzaal een mobiele 

teststraat ingericht. Veel kinderen hebben samen met een ouder 
de teststraat bezocht. Op dit moment is duidelijk dat 15 leer-

lingen van onze school positief zijn getest op corona en 2 mede-
werkers. Op vrijdag 26 februari is er overleg met de GGD geweest 

over de heropening van de school. Helaas zijn er ook ouders en 
andere naasten positief getest. Alle besmettingen zijn herleidbaar 

met uitzondering van de besmetting in groep 1/2. Het lijkt erop 
dat er geen besmettingen buiten de eigen groep hebben plaatsge-

vonden.    

Op maandag 1 maart gaat de school weer van start. De quaran-

taine periode voor hele groepen is voorbij. De maatregelen zoals 
eerder gecommuniceerd zijn weer van kracht. Het is vorige week 

wel duidelijk geworden dat ondanks alle maatregelen er nog 

steeds besmettingen kunnen plaatsvinden.  

Het zogenaamde ’snottebellenbeleid’ zal strikt worden nageleefd.      
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Splitsing groep 1/2 

Vanaf het begin van het schooljaar is er 

extra ondersteuning gerealiseerd voor de 
groepen 1/2 en 5/6. Dit zijn de grootste 

groepen van onze school. In groep 1/2 zit-
ten op dit moment 29 leerlingen en in 

groep 5/6 zitten 28 leerlingen. Landelijk 
gezien zijn deze aantallen zeker geen ab-

normale groepsgroottes. Groep 1/2 zal 
verder groeien door de instroom van nieu-

we leerlingen.  

Na de voorjaarsvakantie zal groep 1/2 

worden gesplitst. We gaan werken met 
een groep 1 en een groep 2. Nelleke zal 

verder gaan als de leerkracht van groep 2. 
Arianne en Caroline starten als leerkrach-

ten van groep 1. Voor de kinderen van 
groep 1 zijn Arianne en Caroline ver-

trouwde gezichten. Zij verzorgen nu de 
extra ondersteuning in groep 1/2. De 

leerlingen van de groepen 1 en 2 zullen 
ook na de splitsing nog gezamenlijke acti-

viteiten ondernemen. 

Dit betekent niet dat de ondersteuning 
voor groep 5/6 zal komen te vervallen. Na 

de voorjaarsvakantie zal groep 5/6 wor-
den ondersteund door een onderwijsas-

sistent. Sanne zal na haar zwanger-
schapsverlof terugkeren als onderwijsas-

sistent van groep 5/6. Zij is op dit mo-
ment bezig met het alsnog afronden van 

haar Pabo opleiding. Het team ziet haar 
als een capabele collega. Alle lessen van 

groep 5/6 vinden plaats in het eigen lo-
kaal. Thomas verzorgt alle instructies. Als 

Thomas instructie geeft aan de ene groep 
is de andere groep de verwerking van de 

instructie aan het maken. Sanne zal deze 
groep begeleiden en eventuele vragen be-

antwoorden, passend bij de rol van een 
onderwijsassistent. Thomas kan zich 
hierdoor volledig richten op zijn instruc-

ties.  

Om bovenstaande te realiseren zetten we 

wat extra formatie in. We denken hiermee 
voor beide groepen een mooie oplossing te 

hebben gevonden.  

De ouders van groep 1/2 en 5/6 zijn in 
een aparte brief (12-01-2021) geïnfor-

meerd.      

Toetsen 

In januari stonden de toetsweken op het pro-

gramma. Na deze tweede lockdown is het extra 
belangrijk inzicht te krijgen in de vorderingen 

van onze leerlingen. We gebruiken de Cito LVS 
(leerlingvolgsysteem) toetsen van het M 

(midden) moment als onafhankelijk 

toetsinstrument.  

Wij nemen deze toetsen pas af als de kinderen 

minimaal weer twee weken op school zijn. 
Aangezien hier ook een voorjaarsvakantie tus-

sen zit, starten wij met afnemen vanaf 
maandag 15 maart. Na de afnames gebruiken 

wij de analyses om goed in kaart te brengen bij 
welke kinderen er achterstanden zijn ontstaan 

en op welke onderwijsgebieden. 

We gebruiken deze M toetsen formatief omdat 

het onmogelijk is deze resultaten te vergelijken 
met een “normaal jaar”. Doordat ons 

“middenmoment” van toetsen nu verschuift, 
wordt ook het moment tussen midden en eind 

korter. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de 

verwachte groei van een kind. 

Na de afnames en de analyses zullen de 
leerkrachten u op de hoogte brengen van de 

resultaten, samen wordt dan besproken wat er 
nodig is om uw kind(eren) verder te helpen. De 

resultaten zijn terug te vinden in het 
ouderportaal van ParnasSys ons administratie-

programma. U ontvangt een overzicht van de 

resultaten van uw kind(eren).  

Naast het weten hoe onze kinderen er op cogni-

tief gebied voor staan, is de sociaal-emotionele 
ontwikkeling ook van groot belang. Met name 

in deze periode waarin er veel van kinderen 
wordt gevraagd en alles anders is, is het goed 

om hun sociaal-emotionele welzijn te monitor-
en. Wij starten op school meteen met de 
“gouden weken”. Hier heeft u begin van het 

schooljaar al over kunnen lezen en dit houdt 

het volgende in: 

De beginweken van het schooljaar zijn goud 

waard om een basis te leggen voor een fijne 
sfeer in de klas. Als leraar speel je een es-

sentiële rol bij de groepsvorming in deze eerste, 
belangrijke weken. Daar heb je de rest van het 

schooljaar profijt van. 

Omdat we een lange tijd niet met de groep op 

school zijn geweest is het belangrijk de gouden 
weken weer vanaf het begin op te starten. Het 

monitoren van de sociaal-emotionele ontwik-
keling doen we in april m.b.v. ZIEN. Hier krijgt 

u t.z.t. nog meer informatie over. 
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Kalenderactiviteiten 

 

 3 maart  luizencontrole 

 4 maart  schoolfotograaf (naar 10-06-2021) 

 5 maart  podium 3/4 

 15 maart   inloopochtend/koffieochtend 

 15 t/m 19 maart toetsweek 1 

 22 t/m 26 maart  toetsweek 2 

 2 april  paasviering 

 

 

  

12 maart verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 

5 oktober 2021 Fluvium studiedag 

18 t/m 22 oktober 2021 herfstvakantie 

27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022 kerstvakantie 

18 April 2022  2de Paasdag 

25 April t/m 6 mei 2022 Meivakantie 

26/27 mei 2022 Hemelvaart 

6 juni 2022 2de Pinksterdag 

11 juli t/m 19 aug. 2022 Zomervakantie 

Schoolvakanties 2021-2022 


