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Nieuwsbrief
Verwijsgesprekken gr 8
Voor de kinderen van groep 8 zijn er na de

Contactavond

middentoetsen verwijsgesprekken. De

Op dinsdagmiddag 30 maart en

gesprekken zijn online. De gesprekken zijn

woensdagmiddag en -avond 31 maart zijn de

op woensdag 24 maart (middag en avond),

digitale rapportgesprekken. Deze

donderdag 25 maart (middag en avond),

gesprekken zijn speciaal bedoeld om te

maandag 29 maart (middag) en dinsdag 30

praten over de vorderingen van uw kind.

maart (middag).

Vorderingen die worden gemeten d.m.v. het
afnemen van methode gebonden toetsen en

Bij de verwijsgesprekken van groep 8 zal met

toetsen die horen bij het leerlingvolgsysteem

name de overgang naar het voortgezet

(Cito). De groepsleerkrachten bespreken met

onderwijs centraal staan. In deze groep

u de rapportcijfers. Het rapport gaat die dag

worden gesprekken van 20 minuten per

mee naar huis.

gesprek ingepland. Het is de bedoeling dat de
kinderen van groep 8 ook bij het gesprek

In verband met Corona zullen de

aanwezig zijn.

rapportgesprekken dit jaar online
zijn via een videobelverbinding.
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Voor de verwijsgesprekken gebruiken wij een
videobelverbinding via Teams. Te zijner tijd

Op de dag van het gesprek zal

volgt er nog een handleiding over hoe dit

het rapport aan uw kind

werkt.

meegegeven worden. U kunt dit dan van te
voren bekijken en tijdens het gesprek bij de
hand hebben, zodat u kunt meelezen met

Cito leerlingvolgsysteem
Vanaf komende maandag

Voor de contactavond gesprekken gebruiken

vinden de toetsen voor het

wij een videobelverbinding via Teams.

leerlingvolgsysteem plaats.

In principe kunt u hieraan deelnemen door op

Juist in deze tijd is het

een gedeelde link te klikken. Deze krijgt u via

goed om kinderen te

de mail. U wordt dan toegevoegd aan het

volgen in hun ontwikkeling,

programma. Dit kan op een telefoon of op

opdat de kinderen het

een laptop of tablet.

onderwijs kunnen krijgen
wat ze nodig hebben.
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hetgeen besproken wordt.

Te zijner tijd volgt er nog een handleiding
over hoe u dit kunt toepassen. Mocht de

Door middel van het analyseren van de

verbinding onverhoopt uitvallen of mocht het

toetsen krijgen wij een goed beeld van het

u op de betreffende avond toch niet lukken

huidige niveau van de kinderen. Wij kunnen

om op tijd in te loggen, dan zal de leerkracht

ons onderwijs daar dan op aanpassen.

op de betreffende tijd telefonisch contact met
u opnemen.

Mocht u het fijner vinden om het gesprek
sowieso telefonisch te voeren, dan kunt u dat
zelf aangeven in het planningsschema. Dit
doet u door in het smalle vakje achter de
naam van uw kind een T in te typen.

Nieuwe
leerlingen

Voor het inplannen van de

Deze week verwelkomen we twee nieuwe

contactavonden willen we

leerlingen bij ons op school. Ze komen bij

graag zo goed mogelijk aan

meester Harmen.

uw wensen tegemoet

Van harte welkom op onze school. We

komen. We willen zodoende

wensen de kinderen een fijne en een

alle ouders van groep 1 t/m

plezierige schooltijd toe!

7 vragen om zelf een
afspraak in te plannen.

Zwangerschapsverlof

Zorgt u ervoor dat tussen gesprekken van

Vanaf 6 april zal juf Maayke (gr 4) geen

broertjes en zusjes steeds 10 minuten

lesgevende taken meer hebben vanwege

tijdsverschil zit? Dit in verband met het

haar zwangerschap. Zij neemt op 2 april

opnieuw inloggen.

afscheid van de klas.

Lukt dit u niet zelfstandig, dan kunt u altijd

Juf Maayke zal vervangen worden door juf

even bellen met school, dan plannen wij de

Jollie Menger. Juf Jollie is een ervaren

afspraak voor u in.

leerkracht en staat op dit moment op een
school in Makkinga.

Het plannen van het gesprek kan tot
maandag 22 maart. Op vrijdag 26 maart

We heten juf Jollie van harte welkom op onze

ontvangt u via de mail het definitieve rooster.

school. En wensen haar een fijne tijd bij ons
op school!

Contactavond groep 7A
In verband met de afwezigheid van juf

Verkouden/hoesten

Janneke zal juf Mariska de gesprekken van

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen

groep 7A houden. Deze gesprekken zijn op

verkouden kinderen en kinderen die hoesten

maandagmiddag 29 maart en

niet naar school. Wij houden ons aan deze

woensdagmiddag en avond 31 maart. De

richtlijnen. Door het volgen van de RIVM

gesprekken kunnen gepland worden via

richtlijnen hopen wij Corona besmettingen

dezelfde link als de andere gesprekken.

binnen de school te voorkomen, zodat wij
een zo veilig mogelijke omgeving voor de
kinderen kunnen creëren. Daarnaast willen
wij ook voorkomen dat leerlingen en
personeel in quarantaine moeten en wij de
school opnieuw (geheel of gedeeltelijk)
moeten sluiten.
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We snappen dat dit best een belasting is voor
u als ouder, maar hopen op uw begrip. In de
nabije omgeving zijn er in de afgelopen week
al een aantal scholen geweest die met 1 of
meer groepen in quarantaine moesten.

Oud papier (herinnering)
Maandag 15 maart hebben we weer oud
papier.
We verzamelen om 18.25 uur bij de
kleuteringang van school.
Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur opgehaald.
We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen
mee te nemen bij het ophalen van het oud
papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Agenda
8 maart

Eerste toetsweek Cito

15 maart

Tweede toetsweek Cito

15 maart

Oud papier

24 maart

Verwijsgesprekken VO gr 8

25 maart

Verwijsgesprekken VO gr 8

29 maart

Verwijsgesprekken VO gr 8

30 maart

Verwijsgesprekken VO gr 8

30 maart

Contactmiddag

31 maart

Contactmiddag en avond
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