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Onze school heeft in de laatste periode veel te maken gehad met 

corona besmettingen. De week voor de voorjaarsvakantie kende 
de meeste besmetting. Helaas moesten er ook na de voorjaarsva-

kantie nog groepen in quarantaine. Het was voor iedereen een 
intensieve periode. Helaas zien we ook om ons heen veel scholen 

waar groepen in quarantaine komen te zitten. Het steeds moeten 
schakelen is voor niemand prettig geweest. Er is steeds intensief 

contact geweest met de GGD. Op deze manier kon school zich 
laten informeren door de experts om vervolgens u te kunnen in-

formeren. Fijn dat we tijdens de meeste quarantaine periodes de 
mobiele teststraat naar de Linie hebben weten te krijgen. Onze 

leerlingen hadden hierdoor de mogelijkheid kindvriendelijker te 

worden getest in een kleinschalige teststraat gewoon in Ochten.  
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In dit nummer: 

Op 8 maart j.l. is onze nieuwe conciërge 

van start gegaan. Zijn naam is René van 
der Mark. René zal ons team elke maan-

dag komen versterken. In de komende 
nieuwsbrief zal René zich verder aan u 

voorstellen.  

 
Nieuwe conciërge   



Groep 1 

Na de voorjaarsvakantie is groep 1/2 ge-

splitst in een groep 1 en een groep 2. Op 
dit moment zitten in groep 1 en 2 samen 

31 kinderen. Prettig dat we de groep heb-
ben kunnen splitsen. De groepen zitten in 

de vertrouwende lokalen. In de volgende 
nieuwsbrief staat twee artikelen voor deze 

groepen.  

Groep 5/6 

Meester Thomas is deels herstelt van zijn 

corona besmetting. Deze week is hij van 
start gegaan met zijn opbouwschema en 

hebben de kinderen hem weer een aantal 
dagen gezien. Gedurende Thomas zijn op-

bouw blijft Corine de vaste invaller van 
groep 5/6. Thomas zal geleidelijk de taken 

van Corine weer overnemen. Op woensdag 
staat gedurende de opbouw Caroline voor 

groep 5/6. 

De tijd dat Corine en Thomas dubbel be-
schikbaar zijn voor de groep zal worden in-

gezet voor bijvoorbeeld extra 1 op 1 oefe-

ningen met leerlingen van groep 5/6. 

Na de voorjaarsvakantie is er het een en 
ander veranderd in groep 5/6. Sanne is 

van start gegaan als onderwijsassistent van 
groep 5/6. Deze ondersteuning komt in 

plaats van de ondersteuning op het leer-
plein. Sanne is op dinsdag, woensdag en 

donderdag aanwezig in de groep. Tijdens 
deze dagen verzorgt de leerkracht de in-

structie. De onderwijsassistent begeleidt de 
andere groep die de verwerking aan het 

maken is. Zij is op dat moment het aan-
spreekpunt van deze leerlingen. Alle leer-

lingen werken in hun eigen lokaal. 

Groep 4 

Juf Alet zal volgende week weer te zien 

zijn in de school. Alet is deels herstelt 
van haar corona besmetting. Volgende 

week start Alet met haar opbouwschema. 
Het is de verwachting dat het opbouwen 

enkele weken in beslag zal gaan nemen. 
Ze start met taken buiten de groep, maar 

zal op maandag 22 maart natuurlijk even 
de tijd nemen om met de kinderen van 

groep 4 te praten. Eelco van der Kooij 
stond deze week voor groep 4 en zal tij-

dens Alet haar periode van opbouw de 
vaste invaller van groep 4 zijn. Alet zal 

geleidelijk de taken weer overnemen van 
Eelco.  

De tijd dat Eelco en Alet dubbel beschik-
baar zijn zal worden ingezet voor groep 4. 
 

Toetsen 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de toets weken. In de afgelopen week 

zijn de meeste toetsen afgenomen. Ook in de groepen 4 en 5/6 hebben de invallers in 
overleg met onze intern begeleidster een plan gemaakt voor het afnemen van de toet-

sen.     
  

Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten anders gaan zijn dan wan-
neer het een gewoon schooljaar was, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Er 

wordt nu getoetst om goed te zien welke lesstof nog wat extra aandacht mag krijgen. En 
zo aan te sluiten bij het niveau en tempo van uw kind(eren). Vanuit Cito adviseert men 

leerkrachten ook om voorzichtig om te gaan met het interpreteren van de toets resulta-
ten.  
  

In de komende week worden de laatste toetsen afgenomen. In de hierop volgende twee 

weken worden de toets resultaten geanalyseerd. Op ??? april ontvangt u het rapport van 
uw kind. 
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Kalenderactiviteiten 

 

 15 t/m 19 maart toetsweek 1 

 22 t/m 26 maart  toetsweek 2 

 2 april  paasviering 

 5 april  2de Paasdag 

 20 en 21 april IEP eindtoets groep 8 

 23 april  Koningsspelen 

 26 april t/m 7 mei  Meivakantie 

 12 mei   Luizencontrole 

 13 mei  Hemelvaart 

 14 mei  Vrij 

 

 

  

26 maart verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 

Foto uit groep 5/6 en 4 


