Nummer 34, dinsdag 2 juni 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 34.
Van een lockdown met afstandsonderwijs zijn we naar gedeeltelijke heropening van
de scholen in het PO en reeds volledige openstelling van de scholen in het SBao
gegaan. Afgelopen dinsdag liet het kabinet weten dat op 2 juni de herstart van het
VO en VSO gepland staat en 8 juni is het beoogde moment dat de basisscholen weer
volledig opengaan. Dit onder voorbehoud dat er uit monitoren en beschikbaar
onderzoek geen contra-indicatie komt, waaruit duidelijk wordt dat het onverstandig
is de scholen volledig te openen.
E.e.a. betekent, dat we in ieder geval in de week van 25 – 29 mei en de week van 2
tot en met 5 juni a.s. nog werken met halve groepen: de planning hiervoor is op 19
mei jl. via de mail aan u toegestuurd.
Op dinsdag 19 mei heeft het team de aanpak van de afgelopen twee weken
geëvalueerd.
Hierbij hebben wij vastgesteld dat we de aanpak van de afgelopen weken
continueren.
Dit betekent dat er geen wijzigingen in de aanpak zijn.
Zoals het er nu uit ziet, zullen alle leerlingen met ingang van maandag 8 juni a.s.
weer de volledige week op school aanwezig zijn.
Ik ga er van uit dat onze premier dit vanavond, dinsdag 2 juni, bekend zal maken.
Voor het weer volledig open gaan van de basisscholen, zijn de nieuwe protocollen
momenteel bekend.
Vandaag, dinsdag 2 juni, zal de inhoud van deze protocollen opgenomen worden in
het protocol van “De Hofvijver”.
We streven er naar het “Hofvijver-protocol”, vandaag aan u toe te sturen per mail.
Momenteel zijn er nog vier collega’s afwezig op school.
Het gaat allereerst om onze collega Marga Ekkelenkamp, onze IB.
Marga behoort tot de Corona-risico groep en werkt momenteel nog thuis.
Het is de bedoeling dat zij vanaf 3 juni a.s. weer op de woensdag op school gaat
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werken. Haar overige werkdagen (dinsdag en donderdag) werkt Marga nog thuis.
Onze collega Marieke van der Zwan is nog met ziekteverlof.
Momenteel is nog niet duidelijk wanneer zij haar werkzaamheden kan hervatten.
Onze collega Abbey-Jane Philips is inmiddels weer beter gemeld en dus weer aan het
werk.
Naast Marieke is onze collega Anneke Kerkhoven afwezig.
Ook Anneke behoort tot de risicogroep en werkt daarom thuis,
Momenteel is nog onduidelijk wanneer Anneke weer terug kan keren in de school.
Op dit moment slagen we er met kunst- en vliegwerk in de afwezige leerkrachten te
vervangen.
Als de school op 8 juni a.s. weer volledig opengaat, is het de vraag of we dan alle
groepen “bemand” krijgen.
Onze insteek is dat dat wél lukt en we alle leerlingen kunnen ontvangen.
Maar …. we weten allemaal dat er geen vervangers zijn voor afwezige collega’s.
Het is dus de vraag of het lukt alle groepen volledig te bemannen.
Mocht het zo zijn dat dit niet lukt, dan zullen de groepen waarvan de leerkracht
bepaalde dagen van de week afwezig is, thuisonderwijs blijven krijgen.
Net als nu, is er dan opvang voor de leerlingen van ouders/verzorgers met vitale
beroepen.
Komende week zal ik u (zo nodig) melden op welke dagen en voor welke groepen
e.e.a. telt.
1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: Iedereen hoort er bij!

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

De schoolreis voor leerjaar 1 – 7 heeft geen doorgang gevonden.
Verfder op in deze nieuwsbrief leest u hierover meer.

-

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.

-

Vrijdag 26 juni a.s. staat “De Hofvijver’s got talentshow in combinatie met de
meester/juffendag” gepland.
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In verband met de Coronacrisis hebben we besloten de Hofvijver’s got
talentshow GEEN doorgang te laten vinden.
De meester/juffendag gaat WEL door; dit betekent dat de leerkrachten op
vrijdag 26 juni a.s. een gezellige en vrolijke dag in hun eigen lokaal en
basisgroep zullen organiseren
Het schoolkamp van leerjaar 8: inmiddels is duidelijk dat de jeugdherberg (“De Kleine
Haar” te Gorssel) waar de leerlingen van leerjaar 8 en hun begeleiders verblijven,
van maandag 6 tot en met donderdag 9 juli a.s. ruimte voor ons heeft.
De coronamaatregelen laten toe dat we dit reisje met elkaar maken.
Punt van zorg is nog wel het busvervoer; de busmaatschappij is nog aan het
bekijken of en hoe zij ons naar Gorssel kunnen vervoeren.
Binnenkort horen we hier meer over.
Op dinsdag 14 juli a.s. staat het afscheid van de leerlingen van leerjaar 8 gepland.
Dit afscheidsfeest gaat hoe dan ook door!
Hoe we e.e.a. organiseren, zijn we momenteel aan het bekijken; wanneer hierover
meer bekend is, hoort u dit van ons.
.
3. Het schoolreisgeld
Zoals u allen weet, is het schoolreisje van leerjaar 1 tot en met 7 dit jaar vanwege de
Corinacrisis niet doorgegaan.
Heel veel ouders/verzorgers hebben het schoolreisgeld ( € 25,= per kind) inmiddels
overgemaakt op het rekeningnummer van de school.
Afgelopen donderdag hebben we in de MR van de school over deze zaak
gesproken. We hebben daar afgesproken dat de reeds door de ouders/verzorgers
betaalde bedragen blijven staan op het rekeningnummer van de school, tot de
schoolreis van 2021: deze vindt plaats op woensdag 26 mei 2021.
Ouders/verzorgers die het reeds betaalde bedrag terug willen ontvangen, kunnen dit
melden aan ondergetekende (directie@dehofvijver.unicoz.nl ) , waarna het
betreffende bedrag wordt teruggestort.
Ouders/verzorgers die het schoolreisgeld nog moeten betalen, kunnen dat alsnog
doen.
.
4. Start Cito-periode
In week 25 (9 t/m 12 juni) starten we met de afname van de Cito-toetsen.
De Cito-periode duurt tot en met 22 juni a.s.
In vorige nieuwsbrieven heb ik reeds iets over deze Cito-periode gezegd.
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Ook de Cito-uitgever zelf wil iets over e.e.a. zeggen.
Van hen ontving ik de volgende brief:

Van onderwijs op afstand… naar weer opstarten op school
Informatie van Cito voor ouders

Beste ouder(s),
De afgelopen weken was je als ouder nauw betrokken bij het thuisonderwijs. Ineens
wordt er van je verwacht dat je je kind aan het huiswerk zet, motiveert en helpt als er
vragen zijn. Je volgt de ontwikkeling van je kind nu van heel dichtbij, bijvoorbeeld op
het gebied van taal en rekenen.
Ook zie je of je kind even geduldig kan wachten, zijn broertje of zusje helpt of hulp
accepteert van jou als ouder. Meer inzicht in de groei van je kind is heel fijn. Je weet
dan beter waar je je kind bij kunt helpen.
Ook de leerkracht wil de ontwikkeling van je zoon of dochter goed kunnen blijven
volgen. Wij geven graag wat meer informatie over het waarom van toetsen en vooral:
waarom nú?
Waar staat je kind nu?
Deze afgelopen weken zijn voor ieder kind anders geweest. Niet ieder kind heeft
evenveel kans gehad op thuisonderwijs. De juf of meester zal de eerste periode
gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen zich weer fijn voelt in de klas, heel
belangrijk.
Als dat goed zit, wil de leerkracht ook weten waar jouw zoon of dochter staat in zijn
of haar ontwikkeling. Hiervoor gebruikt de leerkracht naast observaties en
methodetoetsen ook de Cito-toetsen. Voor de juf of meester is het een hulpmiddel
om te zien waar je kind staat in zijn ontwikkeling. Zo ziet hij/zij waar je zoon of
dochter bijvoorbeeld extra hulp bij kan gebruiken of juist extra uitdaging.
Wat zeggen toetsen na zo’n periode van thuisonderwijs?
Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten anders zullen zijn dan
wanneer het een gewoon schooljaar was, daar hoef je je geen zorgen over te
maken. De juf of meester zal de resultaten van de toetsen vooral gebruiken om te
kijken naar de ontwikkeling van je kind sinds de laatste afname (in januari) en
daarvoor.
Is je zoon of dochter harder of juist minder hard gegroeid dan verwacht mag worden
in deze tijd? De leerkracht kan dan goed zien welke lesstof nog wat extra aandacht
mag krijgen. En dat is dan ook het belangrijkste doel van de toetsen.
Voor nu is het voornaamste dat de juf of meester precies weet waar jouw kind staat.
En hoe hij jouw kind het beste kan helpen. Jouw zoon of dochter krijgt zo het
onderwijs dat het beste bij hem of haar past.
> Handig! De speciale pagina cito.nl/ouders. Daar vind je nog meer informatie
over het waarom van toetsen, welke toetsen er zijn, waarom je niet hoeft te oefenen
voor de LVS-toetsen, hoe we rekening houden met bijvoorbeeld dyslexie,
antwoorden op veel gestelde vragen etc.
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5. De kalender voor de komende tijd
(onder voorbehoud en afhankelijk van event. verdere Coronamaatregelen)
9 juni
23 juni
26 juni
25 juni
6 – 10 juli
6 – 9 juli
14 juli
17 juli

Start Cito-periode; deze duurt tot en met 22 juni a.s.
20.00 uur: OR-vergadering
Meester- en juffendag
20.00: MR-vergadering
Deze week 10-minutengesprekken op afspraak
Schoolkamp leerjaar 8 (onder voorbehoud!)
Afscheid leerlingen leerjaar 8
Om 12.00 uur start voor alle groepen de zomervakantie. Deze
duurt tot en met 30 augustus a.s.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van de “Talenten Academie Seghwaert” ontving ik het volgende berichtje:
“Vanuit de Piëzo Talenten Academie Seghwaert wordt nu speciaal voor iedereen die
van 'groen en buiten' houdt een serie workshops tot aan de zomervakantie
georganiseerd:

De Ander Halve meter Moestuin
Woensdagmiddag 27 mei jl. hebben we met een gezellige groep van 6 kinderen
thuis de 1,5 meter moestuin gezaaid…
Je kunt als je dat leuk vindt, via deze link de workshop terug kijken!
https://stichtingpiezo.webinargeek.com/watch/replay/537160/149cca7cf629f1c46932f733b1a90385/
Volgende week belooft erg leuk te worden, omdat jullie dan ook online een beroeps
imker ontmoeten: Joke de Ridder
Verder zou ik jullie willen vragen (ook de wellicht nieuwe deelnemers):
wil je je nog inschrijven voor deze serie workshops en sportieve bijeenkomsten, dan
kan dat gewoon via de link die hieronder staat.
Heel fijn wanneer je je voor iedere losse online workshop apart aanmeldt in één
keer!
https://stichting-piezo.webinargeek.com/de-anderhalve-meter-moestuin-piezotalentenacademie-seghwaert
Heel veel dank en nieuwe deelnemers van
harte welkom!
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Wanneer je een zaaipakket wilt hebben… deze staan voor iedereen die zich
aanmeldt klaar bij de Hof van Seghwaert.
Ook zaterdag a.s. tussen 11.00 en 12.00 uur en woensdag 3 juni tussen 13.30 en
14.30 uur.
Wil je even laten weten of en wanneer je een zaaipakket wilt komen ophalen
(gratis!)”

Van “De Hof van Seghwaert” ontvingen wij het volgende bericht:

“DE HOF VAN SEGHWAERT

altijd ’n beleving

Kinderspeelmiddag
Joepie, we mogen weer de Hof in.
Op zondagmiddag 7 juni is er een kinder-speelmiddag. Misschien heb je ze al
gehoord toen je aan het buitenspelen was. Ons thema is
Kikkers
De middag is voor kinderen van ca. 3 tot 8 jaar. Er wordt voorgelezen voor de kleine
kinderen. We gaan op zoek naar kikkers en andere waterbeestjes in onze vijver. Er
is een kinderworkshop en er kan natuurlijk lekker gespeeld worden. Natuurlijk staat
ook het zwerfboekenstation klaar.
Je bent welkom vanaf 13.30 uur. Het voorlezen start om 14 uur.
Trek kleren en schoenen of laarzen aan die vies mogen worden.
De workshop is vrij toegankelijk voor alle kinderen en wordt gegeven door
vrijwilligers.
Natuurlijk gelden bij ons ook de landelijke corona-regels. Dus volwassenen en
kinderen ouder dan 12 jaar houden 1,5 m afstand.
De Hof van Seghwaert is een perenboomgaard midden in de wijk Seghwaert. Er is een
speciale plek voor kinderen waar je fijn kan spelen met de waterpomp en de
modderkeuken. Klim eens in de uitkijktoren, loop over het blote voeten pad of verstop je
in de geheime hut. Ook zijn er dieren in de boomgaard zoals kippen en konijnen.

Meer informatie vind je op www.hofvanseghwaert.nl, op onze Facebookpagina
www.facebook.nl/hofvanseghwaert en op
www.voorleesexpress.nl/locatie/zoetermeer”.
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_______________________________________________________________
Tot zo ver deze nieuwsbrief.

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