
  

    

 

 

Belangrijke data 

- 16 oktober: studiemiddag leerlingen om 
12 uur uit. ’s Middags vrij! 

- 19 oktober: start herfstvakantie 
- 27 oktober: Start CITO LOVS groep 8 
- 18 november: studiemiddag leerlingen 

om 12 uur uit i.p.v. 12.45 uur! 
 

 

Groep 1C 

Wij schrijven veel leerlingen in en hierdoor 

groeien onze kleutergroepen hard. Daarom 

starten wij op maandag 12 oktober met een 

groep 1. Juffrouw Dominique zal deze groep 

samen met juffrouw Silvia gaan draaien. 

Hierdoor moet juffrouw Dominique wel afscheid 

nemen in groep 1/2 B. Juffrouw Jojanneke is 

weer terug van zwangerschapsverlof en zij zal, 

samen met juffrouw Elize, groep 1/2 B les gaan 

geven. 

 

Halen en brengen: 

Vanaf aanstaande maandag 12 oktober zal het 

halen en brengen van de kinderen iets anders 

vormgegeven worden. Het hek gaat, zoals u nu 

ook al gewend bent, om 8.20 uur open. De 

leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen direct 

naar binnenlopen. Verzamelen in de vakken is 

niet meer nodig. De kleuters worden nog wel 

door de leerkracht opgewacht in hun vak. De 

leerkrachten staan hier om 8.20 uur en gaan om 

8.25 uur naar binnenlopen zodat iedereen om 

8.30 uur in de school is en de lessen kunnen 

beginnen. Het is dus van belang niet na 8.25 uur 

aan te komen omdat de kleutergroepen dan al 

naar binnen gaan lopen. In de middag zal het 

hek om 13.05 uur opengaan en lopen de 

kleuters om 13.10 uur richting de school. De 

leerkrachten van de kleuters zullen daarnaast 

zoveel als mogelijk proberen om 12.00 uur en 

15.15 uur buiten te zijn met de kinderen zodat 

ze direct kunnen worden meegenomen door de 

ouders. 

 

We willen op deze manier drukte bij het 

schoolplein beperken, doorstroom verbeteren en 

ervoor zorgen dat iedereen tijdig kan beginnen 

met de lessen.  

 

Voortgangsgesprekken 

Zoals u in de kalender hebt kunnen zien, staan 

er op 12 november voortgangsgesprekken 

gepland. In verband met corona zullen deze 

gesprekken, in de week van 12 november, 

telefonisch plaatsvinden.  

De gesprekken zijn facultatief dus niet verplicht. 

Ouders en leerkrachten hebben elkaar net 

gesproken, dus we kunnen ons goed voorstellen 

dat u nu niet direct weer de behoefte heeft aan 

een gesprek. We willen u uiteraard wel in de 

gelegenheid stellen met de leerkracht te 

spreken.  

De leerkrachten zullen na de herfstvakantie een 

bericht op de app zetten waarop u aan kunt 

geven of u wel of geen gebruik wilt maken van 

de mogelijkheid tot een voortgangsgesprek. De 

leerkracht zal, naar aanleiding van de reacties, 

aangeven wanneer u dan gebeld gaat worden. 

 

CITO 

We hebben een periode achter de rug van veel 

thuisonderwijs. Het was een bijzondere periode, 

ook voor jullie als ouders. Ineens wordt er van je 

verwacht dat je je kind aan het huiswerk zet, 

motiveert en helpt als er vragen zijn.  



  

    

 

 

Zoals u weet, hebben wij ervoor gekozen niet 

aan het einde van het schooljaar de CITO 

toetsen af te nemen, maar dit na een aantal 

weken onderwijs te doen in het nieuwe 

schooljaar. De afname van de CITO geeft ons 

meer inzicht in de vorderingen van de kinderen. 

Daarnaast is het een soort van nulmeting na de 

periode van thuisonderwijs.  

Wij kunnen ons voorstellen dat ook u benieuwd 

bent naar de vorderingen, mede omdat u zelf 

een hele tijd thuisonderwijs heeft gegeven. In de 

eerste week van november zullen de leerlingen 

uit de groepen 4 t/m 7 een brief meekrijgen met 

de behaalde CITO scores en een korte uitleg. 

Groep 3 zal de eerste CITO toetsen maken in 

februari omdat zij geen toetsen hebben gemaakt 

in groep 2. Groep 8 maakt de CITO ’s na de 

herfstvakantie. Deze worden niet zo zeer gezien 

als nulmeting, maar zullen worden gebruikt voor 

de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Bij 

de kleutergroepen worden geen CITO ’s 

afgenomen.  

 

Scholenmarkt 

De scholenmarkt die gepland stond voor 24 

november gaat in verband met corona niet door. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Hélène Teijl 

 

 

 

 


