Nummer 6: donderdag 1 oktober
2020.
Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 6.
Maandag 5 oktober a.s. is er een studiedag voor alle leerkrachten; alle leerlingen zijn
deze dag vrij. Om u nog even aan deze zaak te herinneren, stuur ik u de nieuwsbrief
al vandaag, zodat u niet overvallen wordt door het feit dat de leerlingen a.s.
maandag vrij zijn.
1. De schoolregel
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pas op met je woorden”

2. Covid
In de afgelopen weken is een aantal collega’s op Covid getest; in alle gevallen was
de uitslag gelukkig negatief. Dit betekent dat alle collega’s gelukkig Covid-vrij zijn.
Ook in de gezinnen van onze leerlingen zijn veel Covid-testen uitgevoerd: ook hier
gelukkig geen besmettingen.
Wel zijn er veel leerlingen met klachten die op Covid-klachten lijken, zoals bijv. een
snotneus of hoesten. Wij vragen u extra alert te zijn op deze symptomen en bij twijfel
contact op te nemen met de directie, waarna er gezamenlijk besloten kan worden uw
kind(eren) één of meer dagen thuis te houden.
De afgelopen dagen zijn er in Unit 1 twee leerkrachten afwezig geweest.
Juf Anneke was afwezig, omdat zij wegens een Covid-besmetting in haar gezin in
quarantaine moest. Juf Marieke is afwezig, omdat zij longproblemen heeft, die
gelukkig niet Covid-gerelateerd zijn.
In beide gevallen zijn we er met kunst en vliegwerk in geslaagd de afwezige
leerkrachten te vervangen. Dit vraagt echter veel van het team.
Toch zullen we ons uiterste best blijven doen te voorkomen dat er een groep naar
huis moet worden gestuurd. Maar ……. als de situatie er om vraagt, zullen we
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uiteindelijk wel besluiten een groep thuisonderwijs te geven.
Wanneer dit nodig blijkt zullen wij dit snel mogelijk via de mail en Parro melden.
Voor de goede orde: kinderen van ouders/verzorgers die een vitaal beroep hebben,
kunnen op school opgevangen worden. De andere leerlingen dan zijn thuis.
Zoals bekend is er een groot aantal Covid-maatregelen aangescherpt.
Ook in onze school is het een goede zaak de maatregelen aan te scherpen en
(opnieuw) onder uw aandacht te brengen:
-

-

Ouders/verzorgers mogen (nog steeds) niet in het schoolgebouw. Dit betekent
dat bijv. “Kom in de klas-momenten” of opendagen géén doorgang vinden.
Ook kunt u uw kind niet naar de klas brengen.
Ouders/verzorgers geven hun kind(eren) af bij de ingang van de school.
Slechts in overleg met de directie kan hiervan worden afgeweken.
Alle contacten met ouders verlopen telefonisch of digitaal. Slechts in overleg
met de MT-leden kan hiervan worden afgeweken.
Externen in het schoolgebouw worden tot het minimum beperkt. Dit geldt niet
voor onderwijsondersteunend personeel, zoals bijv. de
Schoolmaatschappelijk-werkster of Remedial Teacher. Ook hier geldt dat de
directie dit beoordeelt.

Onze leerlingen zullen we een aantal malen per dag opdragen hun handen te
wassen.
De komende tijd hopen we het geven van onderwijs op school aan onze leerlingen
zo veel mogelijk te kunnen laten doorgaan.
Wel hebben we afgesproken dat de leerkrachten na schooltijd zo snel mogelijk naar
huis gaan en dan thuis werken.
Tenslotte is besloten zaken als excursies en uitstapjes, de komende weken niet door
te laten gaan.
Het wordt er helaas allemaal niet leuker op! Dat is erg jammer, maar jammer genoeg
niet anders.
Laten we hopen dat alles ergens in de komende tijd weer beter wordt.

3. De schoolfotograaf
De foto’s zijn gemaakt. De fotograaf is deze aan het verwerken. We verwachten dat
u de foto’s in de loop van volgende week ontvangt.

4. Schoofruit
We zijn weer ingeloot voor het Europese schoolfruitprogramma.
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Dit betekent dat alle leerlingen met ingang van week 46 (9 – 13 november a.s.) weer
drie keer per week gratis fruit (en soms ook groente) krijgen.
Waarschijnlijk wordt dit op de woensdag, donderdag en vrijdag geleverd.
Het schoolfruitprogramma loopt tot en met vrijdag 16 april 2021.
5. DE NSCCT-test
In de jaargroep 4 tot en met 8 wordt op woensdag 14 oktober a.s. (leerjaar 7 en 8)
en donderdag 15 oktober a.s. (leerjaar 4 – 6) de cognitieve capaciteitentest
afgenomen.
Waarom een onderzoek naar de cognitieve capaciteiten?
Gedurende elk schooljaar vinden meerdere toetsmomenten plaats. De resultaten
van de toetsen geven de leraar informatie over de mate waarin een leerling de
aangeboden leerstof beheerst op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen,
spelling, taal en rekenen.
Soms blijkt dat een leerling herhaling van de leerstof nodig heeft, omdat hij of zij
meer tijd nodig heeft om zich de aangeboden leerstof eigen te maken. Ook kan het
gebeuren dat een leerling juist minder tijd nodig heeft in vergelijking met zijn of haar
leeftijdgenoten om de leerstof te verwerken en uitbreiding met andere leerstof
wenselijk is. Ook komt het voor dat een leerling minder goede resultaten behaalt dan
hij of zij zou kunnen en daarmee onder zijn of haar niveau presteert. De leraar kan
met deze informatie het onderwijs nog beter op uw kind afstemmen.
Om het leerstofaanbod en de begeleiding van kinderen goed af te kunnen stemmen
op hun leermogelijkheden, is een inschatting nodig van wat er van kinderen verwacht
kan worden als het gaat om hun cognitieve capaciteiten. Dit is een inschatting die de
leerkracht kan maken op basis van hetgeen de leerling in de klas laat zien, maar
daarnaast kan een ‘second opinion’ zinvol zijn in de vorm van een capaciteitentest.
De test die gebruikt gaat worden, kan gezien worden als zo’n ‘second opinion’. De
NSCCT is geschikt om in de schoolpraktijk te gebruiken en geeft een snelle
algemene weergave van de algemene cognitieve capaciteiten van uw kind.
De test is niet verplicht, maar voor de leerkrachten is het wél fijn over een uitslag te
kunnen beschikken.
Binnenkort ontvangt u een brief waarin wij om toestemming vragen de test bij uw
kind(eren) af te mogen nemen.
Ook vragen wij u een inschatting te maken van de leermogelijkheden van uw
kind(eren); daarbij kunt u kiezen uit de volgende items: goed, bovengemiddeld,
gemiddeld, beneden gemiddeld en zwak.
In de maand november zal de uitslag van de test met u gedeeld worden.
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6. De kalender voor de komende tijd
5 oktober
14 oktober
15 oktober
17 oktober
27 oktober
27 oktober
28 oktober
11 november
16 – 20 november
17 november
19 november
23 november
25 november
26 november
27 november
30/11 – 4/12
3 december

Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij.
NSCCT-test leerjaar 7 en 8
NSCCT-test leerjaar 4, 5 en 6
Start herfstvakantie; deze duurt tot en met zondag 25 oktober
20.00: OR-vergadering
Open dag
Luiscontrole
“Kom in de klas”.
Week van de Mediawijsheid
Open morgen (gaat hoogstwaarschijnlijk niet door)
Leerlingenraad
Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij
Schoen zetten
20.00: MR-vergadering
Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen
van leerjaar 8
Tien-minutengesprekken (leerjaar 8 verplicht; overige leerjaren
niet verplicht)
Sint-Nicolaas bezoekt onze school; alle leerlingen zijn ’s
middags vrij

Of alle bovengenoemde activiteiten kunnen doorgaan zoals we gewend zijn, zal
afhangen van alle ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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