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AGENDA               NIEUWTJES UIT DE SCHOOL 

Herstel juf Monique en afscheid Meester 

Harrie 

Het gaat beter met de rug van juf Monique en 

vanaf volgende week zal ze weer volledige 

dagen gaan werken. We zijn erg blij dat het 

beter gaat en dat juf Monique weer alle lessen 

kan gaan geven. 

Meester Harrie zal 

na aankomende 

week niet meer 

werkzaam zijn op 

onze school, maar 

heeft een baan ge-

kregen op OBS de 

Bascule. We willen 

meester Harrie dan-

ken voor zijn inzet 

en wensen hem  

veel succes! 

 

 

Nieuw leerlingenrapport en portfolio      

Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, 

gaan we starten met een nieuw digitaal portfolio 

waar het leerlingenrapport onderdeel van uit-

maakt. We zijn met de programmeurs bezig om 

het portfolio passend te maken voor onze 

school. We verwachten dat het portfolio binnen 

afzienbare tijd gereed is. We houden u uiteraard 

op de hoogte. 

Het leerlingenrapport is al verder in ontwikkeling 

en is zo goed als klaar. Mede door de feedback, 

ontvangen van onze medezeggenschapsraad, 

zijn we tevreden met het resultaat.  

In februari zal het nieuwe rapport aan de leer-

lingen worden uitgedeeld. We hopen dat we het 

rapport fysiek aan de kinderen kunnen meege-

ven. Wanneer dit niet lukt, dan zal het rapport 

digitaal worden verstuurd. 

 
Videobellen 
Iedere ochtend wordt er op gezette tijden online lesgege-
ven. Dit is bij iedereen bekend.  Indien nodig neemt de leer-
kracht het initiatief om ook op de middag online te gaan.  

Vanaf volgende week worden alle kinderen van groep 3 t/m 
8 uitgenodigd (individueel of in kleine groepjes) om met de 
leerkracht in gesprek te gaan. Tijdens dit gesprek zal er 
gesproken worden over hoe het met het kind gaat, hoe het 
werken verloopt en eventuele andere zaken. Deze gesprek-
jes worden gepland op de maandag-, dinsdag- en donder-
dagmiddag. De leerkracht van uw kind informeert u hier-
over in SchouderCom.  

De Juf van groep 1 en 2 onderhoudt het contact door weke-
lijks met ouders en kinderen te bellen. Tevens zal juf vanaf 
volgende week filmpjes maken waarin ze een verhaal voor-
leest. Deze filmpjes worden via SchouderCom gedeeld.  

Nieuw werkpakket 
Vanaf volgende week liggen er weer pakketjes voor de 
kinderen klaar.  
De pakketjes kunt u halen bij de zij-ingang van groep 7/8.  
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de pakketjes 
te halen, dan graag contact opnemen met de leerkracht 
van uw kind. 
Op de volgende dagen en tijdstippen kunt u de pakketjes 
komen halen:  

-Maandagochtend: groep 5/6 (09.00-12.00) 

-Maandagmiddag: groep 3/4 (12.00-15.00) 

-Dinsdagochtend groep 7/8 (09.00-12.00) 

-Donderdagochtend:  groep 1/2 (09.00-12.00) 

GA ZO DOOR!!! 
Inmiddels zijn we al meer dan drie weken verder in het thuisonderwijs 
en helaas zijn we genoodzaakt dit nog een aantal weken vol te houden. 

We willen nogmaals benadrukken dat we het heel knap vinden hoe de kinderen zich thuis 
inzetten en ook de waardering uitspreken naar de begeleiders (vader/moeder, opa/oma 
en alle andere betrokkenen) die de kinderen thuis ondersteunen. GA ZO DOOR!!! 

Digitaal afnemen van toetsen 
Vanwege het feit dat we langere tijd thuisonderwijs 
verzorgen, zijn we genoodzaakt om online methodi-
sche toetsen af te nemen. We willen graag weten wat 
de kinderen beheersen maar ook wat nog moeizaam 
gaat. Met deze gegevens kunnen we onze lessen nog 
beter laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van 
de kinderen. Tijdens de toets afname gelieve de kin-
deren niet helpen, zodat we een reëel beeld krijgen 
van de ontwikkeling.   

Studiedag vervalt 
Op dinsdags 2 februari staat een studiemiddag 
gepland. Deze gaat NIET door en komt dus te 
vervallen. De kinderen hebben op deze dag 
gewoon digitaal les. 

 

Ik ben 
trots op 

mijn 
rapport 


