Nummer 32, maandag 18 mei 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 32.
De eerste week “werken met halve groepen” zit er op.
Terug kijkend zien we een goede week, waarin het fijn was alle leerlingen weer terug
te zien.
Fijn te merken dat alle vooraf geplande regels en afspraken haalbaar zijn en worden
nagekomen.
Inmiddels is duidelijk dat er 11 leerlingen zijn die, doordat zij in gezinnen wonen waar
gezinsleden tot de risicogroep behoren, niet naar school komen.
Deze kinderen krijgen “onderwijs op afstand” en werken dus thuis.
Zoals eerder gemeld zijn er ook twee leerkrachten die thuis werken.
Komende week gaan de teamleden de aanpak van de eerste week “half open”
evalueren.
Mochten daar uit zaken voortkomen die belangrijk voor u zijn, dan meld ik u dat.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: Iedereen hoort er bij!

2. De Oud Papier Actie
Dit schooljaar zouden er nog twee OudPapierActies (OPA-acties) zijn; nl. op 16 mei
en 4 juni a.s.
Deze acties gaan vanwege de Coronacrisis niet door.
Ondertussen is de prijs van oud papier en karton zo ver gedaald en zo laag, dat de
kosten om de acties te organiseren hoger zijn dan de opbrengst.
Deze situatie maakt dat het niet langer verantwoord en mogelijk is om de
OudPapierActies voort te zetten.
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Dit betekent dat onze school, na vele tientallen jaren, met de OPA-actie stopt.
Wij vinden dit erg jammer, maar …… als deze acties niets meer opbrengen, moet je
een besluit nemen te stoppen.

3. Toekomstige activiteiten
Inmiddels wordt duidelijk dat een aantal activiteiten niet door kan gaan.
Een opsomming:
-

-

De schoolreis voor leerjaar 1 – 7 zal geen doorgang vinden.
De komende weken zullen we besluiten wat we met de reeds door de
ouders/verzorgers betaalde bedragen doen: nog even wachten en op de bank
laten staan? Of terugstorten? U hoort van mij wat we gaan doen.
Wat ook niet is doorgegaan, is de opening van ons KDV en de onthulling van
ons nieuwe gevelbord. Hiervoor wordt in overleg met de medewerkers van
“De Drie Ballonnen” een nieuwe datum gekozen.

Het team zal de komende weken bekijken welke activiteiten we in de laatste
maanden van dit schooljaar nog een plaatsje kunnen geven.
Eén van de onzekere zaken daarbij is “het kamp van groep 8”. Duidelijk is dat het
geplande kamp (8 tot en met 11 juni a.s.) in ieder geval niet door kan gaan.
Momenteel zijn we aan het kijken of we het kamp kunnen verschuiven.
In de komende tijd zal duidelijk worden of dat lukt.
Als daarover meer duidelijk is, hoort u dit van mij.
Op 28 mei a.s. is er een vergadering van MedezeggenschapsRaad (MR); deze gaat
door.

4. Start Cito-periode
Binnenkort start de tweede Cito-periode van het schooljaar; het betreft de E (= eind)
-toetsen.
Het voelt een beetje vreemd en spannend om na meer dan 2 maanden geen
onderwijs op school, Cito-toetsen af te nemen.
De grote vraag is, wat een dergelijk feit met de uitslagen doet!
Unicoz heeft aangegeven dat er toch een aantal toetsen afgenomen moet worden.
Zoals het er nu uit ziet, zullen we in ieder geval de rekentoets en begrijpend
lezentoets afnemen. Daarnaast zullen we in leerjaar 3 en 4 de DMT-toets (deze toets
meet de technisch lezen-vaardigheid) afnemen. Afname van deze toets is
noodzakelijk om leerlingen die eventueel dyslexie hebben, goed te kunnen (laten)
begeleiden.
De uitslagen van deze toetsen zullen met name gebruikt worden als “meetmoment”;
ze geven inzicht in het niveau en in de vorderingen van onze leerlingen en kunnen
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zo gebruikt worden om eventueel opgelopen “achterstanden” te signaleren.
De leerkrachten zullen deze achterstanden vervolgens oplossen door extra instructie
en oefening.
Deze week zal het team met elkaar spreken over het feit of we ook de andere Citotoetsen (zoals bijv. spelling) afnemen.
Het afnemen van toetsen na een behoorlijke lange periode waarin de leerlingen
geen onderwijs op school genoten, kan van grote invloed zijn op de uitslagen: deze
kunnen afwijken van de verwachtgingen zoals deze m.b.v. ons leerlingvolgsysteem
(via de “ontwikkelingscurve” die u twee keer per schooljaar te zien krijgt tijdens de
tien-minutengesprekken) zijn ingeschat.
Als team maken we ons geen zorgen over de mogelijke “dip” in de ontwikkeling.
Wél maken we ons “zorgen” over eventuele achterstanden; zorgen die maar tot één
actie leiden, nl. het zo snel mogelijk verhelpen van eventuele achterstanden.

5. De kalender voor de komende tijd
(onder voorbehoud en afhankelijk van event. verdere Coronamaatregelen)
vanaf 25 mei
21 mei
28 mei
29 mei
23 juni
26 juni
2 juli
4 juli
6 – 10 juli
14 juli
17 juli

Start Cito-periode; deze duurt tot en met 22 juni a.s.
Hemelvaartvakantie; deze duurt tot en met 24 mei a.s.
20.00 uur: MR-vergadering
Om 12.00 uur start de Pinkstervakantie; deze duurt tot en met
1 juni a.s.
20.00 uur: OR-vergadering
Hofvijver’s got talent/meester- en juffendag
20.00: MR-vergadering
Oud Papier Actie
Deze week 10-minutengesprekken op afspraak
Afscheid leerlingen leerjaar 8
Om 12.00 uur start voor alle groepen de zomervakantie. Deze
duurt tot en met 30 augustus a.s.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Hans van Elburg.
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