Beste ouders,
Een nieuwe fase van de coronacrisis zijn we weer vol vertrouwen ingegaan met
elkaar. De kinderen kunnen eindelijk weer heerlijk werken, spelen en praten in
hun eigen vertrouwde groep. Wat hebben ze elkaar gemist! We nemen de tijd
om stil te staan bij wat we geleerd hebben, maar duiken ook snel de structuur
van een normale schooldag in. Want routines geven ook rust en een gevoel van
veiligheid en herkenning.
Losse mededelingen
•

•

•

•

We kunnen de kinderen op school niet op luizen controleren. Wilt u dit zelf
thuis weer doen? En indien nodig behandelen en ons op de hoogte
brengen?
De schooltuinen hebben ons laten weten dat alle binnenlessen niet
doorgaan voor groep 6. De ouders die hebben laten weten ons te willen
ondersteunen in de begeleiding; bedankt!
We zullen dit jaar 'gewoon' een grote schoolproject (Hansje Brinker –
thema Nederland waterland) met de kinderen aanvliegen. Dit jaar alleen
zonder de hulp en inzet van ouders. We houden het klein.
Er zijn twee nieuwe stagiaires in de bouw; Elian (bij Yvet) en Renata (bij
Youri). Zij lopen ieder één dag in de week mee.

Toetsen
De komende week starten wij met de AVI en DMT-toetsen. Deze brengen het
technisch leesniveau van de kinderen in beeld. Na de vakantie bekijken we
wanneer en in welke volgorde we ook de DIA-toetsen begrijpend lezen, rekenen,
spelling en woordenschat afnemen. U wordt tijdens de oudergesprekken op de
hoogte gebracht van de resultaten. U kunt de toetsgegevens ook terugvinden in
het ouderportaal van ParnasSys. Uiteraard houden we bij het interpreteren van
deze toetsgegevens rekening met de afgelopen thuiswerkperiode. We gebruiken
deze toetsgegevens dan ook vooral om te kijken waar kinderen de komende
periode nog extra hulp bij nodig hebben.
We krijgen vaak de vraag; hoe kunnen we voor de toetsen extra oefenen? Niet,
is dan ons antwoord. Het komt de resultaten alleen maar ten goede als de
kinderen er geen druk bij voelen. En daarnaast, na schooltijd, gewoon lekker tot
ontspanning kunnen komen. Op tijd naar bed gaan, is natuurlijk altijd
verstandig.
Voor de toetsen begrijpend lezen, spelling en woordenschat is het nodig dat de
kinderen een hoofdtelefoon óf oortjes meenemen naar school. Er worden
namelijk delen voorgelezen. Willen jullie deze nog vóór de voorjaarsvakantie
meegeven naar school, eventueel voorzien van naamlabel.

Ophalen van kinderen

We merkten dat het schoolplein te vol werd. We brengen de bovenbouw 5-6
kinderen naar het blauwe plein. Daar kunt u uw kind ophalen óf gaat uw kind
alleen naar huis. Wilt u zoveel mogelijk alleen komen?
U kunt ons dan ook altijd aanspreken, mocht u vragen hebben. Laten we dan
wel aan de 1,5 meter afstand denken. Samen houden we de school open en
veilig.

Topografie "toetsje"
De kinderen hebben een topografieopdracht mee naar huis gekregen. Deze
moeten ze leren. De leeropdracht is ook tijdens de lockdown meermaals voorbij
gekomen, dus als het goed is... beheersen ze al een heel deel.
De vrijdag voor de vakantie doen we een quizje. Op een spelende manier
toetsen we zo of de topografiedoelen behaald zijn.

Hebben de kinderen weinig gemaakt tijdens de lockdown?
De kinderen hebben heel hard gewerkt, maar waren wellicht sneller klaar dan u
zou verwachten. Dat komt omdat er thuis wellicht geen filosofie-, vertel-,
discussie-, nieuws-, boeken- of voorleeskring gegeven is. Daarnaast zullen het
aantal prikkels wellicht ook lager zijn geweest dan in een volle groep. Dat maakt
de kinderen zelfstandig meer meters in kortere tijd hebben kunnen maken.
Het geeft wellicht rust om te weten dat zij voor rekenen, spelling, nieuwsbegrip
en werkwoordspelling net zoveel, dan wel niet meer, werk hebben gemaakt dan
dat ze op school hadden moeten doen. Alle doelen die gepland stonden, zijn ook
(meermaals) aanbod gekomen en worden nu ook, voor de zekerheid, nog een
keer aangeboden.
Mocht u toch extra willen ondersteunen, dan kunt u ook altijd de tafels herhalen.
Daarnaast blijft het analoog en digitaal aflezen en noteren van de klok moeilijk.
En tot slot, daar komt ie weer, …. Lezen! Heerlijk ontspannen!

We wensen jullie een fijn weekend.
Warme groet,
Christine, Soumaya, Yvet, Rosa en Youri

