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Nummer 31,  29e jaargang,                              29 mei t/m 5 juni 2020  
  

29 mei   Groep 1-2 wel naar school  

1 juni Tweede Pinksterdag, kinderen vrij 

3 juni  Extra schooldag, zie reminder 

15 juni Geen studiedag, gewoon school. 

Tot 
zomervakantie 

Geen geplande kalender activiteiten 

  
Reminder extra schooldag 
Na het pinksterweekend (zondag 31 mei en maandag 1 juni) gaan we weer naar school. Voor de 
kinderen die al op dinsdag en vrijdag komen, verandert er niets. Zij komen gewoon dinsdag 2 juni en 
vrijdag 5 juni naar school. 
Voor de kinderen die normaal gesproken op de maandag en de donderdag komen, verandert er wel 
iets voor de aankomende week. Deze kinderen komen op woensdag 3 juni en donderdag 4 juni op 
school. Woensdag 3 juni is de schooldag van 8.15 uur tot 14.00 uur.  
 
Openen school 
Op dit moment komen er veel vragen binnen over hoe het er uit gaat zien op school vanaf 8 juni. 
Helaas kunnen we daar nog geen concreet antwoord op geven. Gisteravond is er een nieuw protocol 
aangeleverd voor het basisonderwijs. De gemeente Zwartewaterland en de schoolbesturen zullen zo 
het lijkt vandaag vanuit de adviezen in het protocol nieuwe regels opstellen. Naar alle verwachting 
ontvangt u dinsdag 2 juni of woensdag 3juni een nieuwsbrief over hoe wij het onderwijs vanaf 
maandag 8 juni gaan aanbieden en welke regels en afspraken dan gaan gelden. 
 
Studiedagen  
-Op 29 mei mogen de groepen 1 en 2 gewoon naar school. De studiedag komt te vervallen.  
-Op 15 juni komt de studiedag te vervallen. Alle kinderen komen naar school. 
 
Cito 
Elk jaar nemen wij twee keer Cito-toetsen af op school. Deze bespreken we ook altijd met u als ouders. 
De afgelopen tijd is het onderwijs anders verlopen. We hebben gewerkt met afstandsleren. Wij 
hebben besloten om de Cito-toetsen wel af te nemen, ook al is de tijd tot de zomervakantie nog kort.  
Vanaf dinsdag 2 juni zullen in de groepen 3 t/m 8 de Cito-toetsen afgenomen worden voor begrijpend 
lezen, rekenen en spelling. DMT wordt afgenomen, in elk geval in de groepen 3 t/m 5 en daar waar 
nodig in groep 6 en 7.   
De Cito-toetsen zullen wij alleen intern gebruiken en we zullen de resultaten dit keer niet delen in het 
rapport. De analyse van de Cito-toetsen zal pas kort voor de vakantie klaar zijn. De resultaten zullen 
daarmee de basis worden voor het onderwijsaanbod voor de leerkracht in het nieuwe schooljaar. 

  
Rapport 
Het laatste rapport zal er dit schooljaar iets anders uit zien. Zoals gezegd zullen de resultaten van de 
afgenomen Cito-toetsen niet op de rapporten aan het eind van dit schooljaar vermeld staan. Op het 
rapport zetten we de cijfers die gehaald zijn vanuit de methode. Daarnaast zal elke leerkracht meer 
vertellen over hoe het is gegaan met het afstandsleren en het werken op school sinds de meivakantie. 
Het wordt dus een rapport aangepast aan de huidige situatie. 
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Contact 
Wij zijn voornemens om met alle ouders voor de zomervakantie telefonische oudergesprekken te 
voeren. Bijzonderheden en opmerkingen vanuit deze oudergesprekken zullen gedeeld worden met de 
leerkracht van het nieuwe schooljaar. Op deze manier gaan wij ervan uit dat we dit schooljaar goed 
kunnen afronden.  

  
Doordraaiuurtje 
Het gebruikelijke doordraaien van de klassen is gepland op donderdag 2 juli. Dit is de één na laatste 
dag voor de zomervakantie. Dit jaar gaan niet de leerlingen naar de nieuwe klas, maar zullen de 
nieuwe leerkrachten bij de kinderen in de klas komen om alvast kennis te maken.  
  
Pleinwerkzaamheden 
Het plein van de Aremberg zal in de week van 2 juni deels opnieuw bestraat worden. De rode entree, 
groepen 5-6 en de blauwe entree, groepen 3-4 zijn daardoor tijdelijk niet toegankelijk. 
De kinderen uit groep 3-4 kunnen de school binnenkomen via de gele deur bij groep 1 en 2.  
De kinderen uit groep 5-6 kunnen de school binnenkomen via de achterzijde, waar ook groep 7 en 8 
naar binnenkomen. De leerkrachten bespreken dit met de kinderen, zodat iedereen goed voorbereid 
is.  
 
Online-hulp 
Op onze school werkt onderwijsassistent juf Rianne. Door het Coronavirus werkt zij op dit moment nog 
steeds vanuit huis. Het is fijn dat de kinderen die zij online begeleid, veel individuele aandacht kunnen 
krijgen. We merken dat dit een positief effect heeft op het leren en het werken op school. Superfijn 
dat dit zo kan! 


