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Start na herfstvakantie 
Na de herfstvakantie zijn we gestart met een andere 
logistiek van vooral het halen van de kinderen. De eerste dag 
was even wennen om via de zijkanten het plein te verlaten, 
maar de rest van de week verliep het steeds beter. Het blijft 
belangrijk om niet voor de ingang te gaan staan en even 
door te lopen naar het plein. Dank voor uw medewerking!  
 
 

Corona maatregelen 

In de herfstvakantie is er weer een persconferentie geweest 
waarin extra maatregelen zijn aangekondigd. Voor het 
basisonderwijs zijn geen grote veranderingen. Over 
eventuele aanpassingen wordt u via een extra nieuwsbrief 
geïnformeerd in de loop van volgende week.  
Binnen ons team zijn er gelukkig geen zieken, maar we 
merken dat het virus steeds dichterbij komt doordat in de 
huishoudens van collega’s er wel mensen zijn met corona 
gerelateerde klachten en daardoor verplicht zijn om thuis te 
blijven. Het vervangen lukt tot nu toe goed, maar het wordt 
steeds lastiger. Deze week waren er voor twee groepen 
vervangers nodig. 
 
 

Vieringen 
Helaas kunnen we nog geen vieringen organiseren met 
ouders erbij. We hebben daarom afgesproken dat van elke 
viering een korte presentatie wordt gemaakt. Dit kan zijn in 
de vorm van een filmpje of een compilatie van foto’s. Deze 
presentatie wordt via de Parro app met u gedeeld. We 



 
 

hebben de mogelijkheden van een livestream onderzocht 
maar hier zitten op dit moment teveel technische, 
organisatorische en financiële haken en ogen aan. 
 

Daltoncafé  
We hadden de hoop toen we vorig schooljaar de planning 
maakten dat er mogelijkheden zouden zijn om een 
Daltoncafé te organiseren. Het is nu, zeker gezien de 
verscherpingen en ontwikkelingen, niet verstandig om een 
ouderavond organiseren. Een activiteit met tientallen 
personen in een online omgeving mist zijn doel. Want het 
gaat juist om de uitwisseling van kennis en ervaring op een 
interactieve manier. Dat is online nauwelijks mogelijk op dit  
moment. We zullen het Daltoncafé daarom verplaatsen naar 
een nog nader te bepalen datum. 
 

Oudertevredenheid 
Het is voor ons belangrijk om te weten wat uw beeld is van 
de school en in welke mate u tevreden bent. We hebben 
veel informatie gekregen via de startgesprekken, maar we 
willen het beeld completer maken door ook een meting uit 
te voeren. U krijgt daarom begin november een vragenlijst 
via de mail toegestuurd met het vriendelijke verzoek om 
deze in te vullen. Hoe meer ouders de lijst invullen hoe 
betrouwbaarder de uitkomst.  
 

Boekenmarkt 
De afsluiting van de Kinderboekenweek was een succes. Er 
zijn veel boeken verkocht en er was een goede opkomst. 
Uiteindelijk heeft de boekenmarkt €192,50 opgeleverd. De 
opbrengst gaat rechtstreeks naar de oudervereniging en 
komt daardoor weer bij de kinderen onze school terecht. 
Mede namens de oudervereniging hartelijk dank voor uw 
hulp en bijdrage. 

 



 
 

Studiedag 
Op vrijdag 9 oktober zijn we als team aan de slag geweest 
met op hoofdlijnen twee belangrijke zaken. Enerzijds hebben 
we gericht geëvalueerd hoe op dit moment het 
ontwikkelingsproces verloopt van de kinderen in de 
verschillende groepen. Dit hebben we gedaan door 
groepsbesprekingen te voeren. We vinden het erg belangrijk 
om hier goed zicht op te houden. Helemaal in deze tijd, 
waarin er een periode is geweest dat de school dicht was. 
Anderzijds hebben we gericht gekeken naar wat deze 
periode van ons vraagt en hoe we daar mee om gaan. Wat is 
er nodig en op welke manier kunnen we onze doelen  
bereiken? 
 
Ontwikkeling in een doorlopende lijn: 
Op basis van de groepsbesprekingen kunnen we 
concluderen dat in het algemeen de ontwikkeling in een 
doorgaande lijn verloopt. Het thuisonderwijs en onderwijs 
op afstand heeft in positieve en negatieve zin een beperkte 
invloed gehad op de ontwikkeling van kinderen. Het heeft 
ons wel veel waardevolle informatie opgeleverd over de 
behoefte die kinderen hebben. Sommige hebben 
bijvoorbeeld nog meer behoefte aan structuur dan van te 
voren gedacht en anderen excelleerden juist door de mate 
van vrijheid. Daar waar nodig zijn bijzonderheden toegelicht 
door de leerkracht tijdens de oudergesprekken. Om 
eventuele achterstanden gericht aan te pakken hebben we 
als school een subsidie aangevraagd. Daardoor kunnen we 
een aantal groepjes kinderen meer gerichte begeleiding 
geven. Hier zijn we al mee gestart. 
 
Schoolplannen: 
Ook hebben we onze plannen meer concreet gemaakt voor 
het volgende kalenderjaar. Onze focus ligt vooral op het 
behouden van de stevige basis die er op dit moment is. Dat 
betekent kort gezegd dat we vanuit een veilige sfeer veel 
aandacht willen hebben voor de groei en talenten van 
kinderen waarbij ze goed in beeld zijn. Vanuit deze situatie 



 
 

hebben we twee thema’s gekozen om ons verder in te 
ontwikkelen. Deze ontwikkeling richt zich op verdieping/ 
verbreding van en zijn dus geen nieuwe thema’s. We gaan 
aan de slag onder begeleiding van een externe partij (Cedin) 
met het aanbod van begrijpend lezen en begrijpend 
luisteren. Tevens gaan we bezig om het thematisch werken 
verder te ontwikkelen. 
 

Schoolfruit 
Dit schooljaar is de aanvraag voor schoolfruit opnieuw 
toegekend. Vanaf 2 november zullen we wekelijks voor drie 
dagen in de week schoolfruit ontvangen. Dit wordt  
uitgedeeld op woensdag, donderdag en vrijdag. Schoolfruit 
is een middel om kinderen kennis te laten maken met 
verschillende groenten en fruit. Tevens worden ze meer 
bewust gemaakt van het belang van gezonde voeding.  
 

 
 
 

 
 
 

6 nov   : Afsluiting van het thema huizen 

10 nov : Daltoncafé (afgelast) 

20 nov : Themaviering groep 7 / 8 

24 nov : Studiedag (kinderen zijn vrij)  


