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Agenda:  

 
Voor u ligt het eerste Schakelaartje van 2021. Een kalenderjaar wat heel anders is begonnen dan                
we hadden verwacht en gewild. Een Schakelaartje in roerige, onzekere tijd. Beangstigend            
misschien wel, zeker ook voor onze kinderen, een tijd die verdrietig en somber kan maken. 
We willen iedereen, die op welke manier dan ook geraakt worden door de gevolgen van de                
Corona-pandemie heel veel sterkte, troost en liefde  toewensen. 
Voor ons onderwijs heeft de lockdown grote gevolgen. Van met elkaar in de klas naar online in de                  
classroom; van school naar thuis. Meer dan ooit maken we onderwijs samen. 
Het is fijn om te zien hoe kinderen en ouders hun best doen om de lessen zo goed mogelijk te                    
laten verlopen. Het is fantastisch hoe snel iedereen het online onderwijs weer heeft opgepakt. 
De lockdown heeft ook zijn weerslag op toetsen, rapporten en voortgangsgesprekken. Verderop in             
dit Schakelaartje leest u daar meer over. 
Laten we proberen positief te blijven en dankbaar te zijn met wat we wel hebben en niet blijven                  
hangen in onmogelijkheden, maar te kijken naar wat wel mogelijk is. 

 

februari nieuwe datum 
2  juf Vivian jarig 
3 wo 3 maart zwaaimoment 
5  zwaaimoment  
8 8 april groepsbesprekingen            Eerste schooldag na lockdown? 
11 13 april groepsbesprekingen 
12 wo 31 maart rapport mee groep 1 t/m 7 
16 waarschijnlijk 

online 
8 t/m 19 maart 

rapportgesprekken 
17 rapportgesprekken 
18 rapportgesprekken 
16  Schoolontwikkelingsvergadering 
20  juf Gea jarig 
23  juf Liza jarig 

22 febr- 
26 febr 

 voorjaarsvakantie 
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Bijbelse Geschiedenis: 
Het thema in deze periode: Een wereld van verschil. We lezen verhalen over Jezus, die rondtrekt 
door Israël. Overal waar hij komt, verandert er iets: zieke mensen worden beter, mensen die het 
niet meer zagen zitten krijgen nieuwe hoop. We lezen die verhalen niet alleen omdat het mooie 
verhalen zijn, of omdat we willen weten wat er toen gebeurd is. We lezen ze ook omdat we mogen 
hopen dat ze opnieuw waarheid kunnen worden. Dat er een wereld van verschil is tussen hoop en 
wanhoop, tussen geluk en verdriet. 

Met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht, om te 
zien wat die verhalen vandaag kunnen betekenen. Het 
gaat over geluksmomentjes, over hoop en verlangen, en 
ook over de vraag waar jij je best voor wilt doen. Want 
die wereld van verschil werd in de verhalen niet alleen 
door Jezus gemaakt: Hij riep mensen op om met hem 
mee te doen. We hopen dat de verhalen voor de 
kinderen een vrolijke uitnodiging zijn om na te denken 
over een wereld van verschil. Dat is een wereld om 
gelukkig van te worden! 

 
 
 

 

 1 t/m 5 febr. Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11 
De melaatse man, Lucas 5:12-16 
De verlamde man, Lucas 5:17-26 

8 t/m 12 febr. Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5 
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11 
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19 

15 t/m 19 febr. Wees barmhartig, Lucas 6:26-38 
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45 
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10 



Instroom 
Zodra de schooldeuren weer open 
gaan staan er stoeltjes voor Maud 
Schoeman en Neomi van Heemskerk 
klaar. Welkom en een fijne tijd bij ons 
op school. 
 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Hebt u een kind dat voor 1 oktober        
2022 de leeftijd van 4 jaar bereikt?       
Hebt u hem of haar nog niet       
aangemeld? Doet u dit dan zo snel       
mogelijk. Wij beginnen deze maand     
met het maken van de planning voor       
het schooljaar 2021-2022. We    
begrijpen dat even binnen lopen voor een inschrijfformulier nu niet lukt, maar u kunt ons               
inschrijfformulier ook downloaden vanaf onze website onder het kopje “informatie”, of naar school             
bellen 0318-511133, wij zorgen dan dat u een formulier thuis krijgt. 
Heeft u vrienden, buren, bekenden die in deze tijd denken dat een kennismakingsgesprek en              
rondleiding door de school niet mogelijk is? Vertel hen dat dit op afspraak zeker wel mogelijk is.                 
We maken graag tijd voor hen vrij. 
 
 
 
Toetsen, rapporten en gesprekken groepen 1 t/m 7 
Januari is normaal de maand waarin de M-toetsen van CITO worden afgenomen en de rapporten 
over de eerste helft van het schooljaar worden ingevuld, zodat de rapporten begin februari mee 
kunnen en nog voor de voorjaarsvakantie de rapportgesprekken gevoerd kunnen worden. 
De lockdown zette een dikke streep door deze planning. Ook de tweede versie met heropening op 
18 januari kon al snel de prullenbak in. De derde versie waarbij we uitgaan van opening van de 
basisscholen op 8 februari ziet er als volgt uit: 

○ toetsen Cito- start week maandag 8 maart 2021 
○ gesprekken over voortgang en ontwikkeling (waarschijnlijk online) week 8 maart en 

15 maart met alle ouders 
○ rapporten  mee op woensdag 31 maart 
○ geen blauwe map mee op 9 april, geen contactmoment n.a.v. de blauwe map. 
○ extra gesprekken op verzoek in de periode 6 t/m 16 april 2021 
○ Groepsbesprekingen donderdag 8 april en dinsdag 13 april  

Een korte toelichting op dit schema.  
De eerste weken na de lockdown willen we gebruiken om weer op te 
starten. We besteden dan extra aandacht aan het welbevinden van 
individuele kinderen en de groep als geheel. Daarnaast herhalen we 
leerstof van de afgelopen weken en nemen waar nodig overgeslagen 
toetsen uit de methoden van taal en rekenen af. 
Vanaf 8 maart, dat is de tweede week na de voorjaarsvakantie, 
beginnen we met de afname van de CITO-M toetsen. Voor de afname 
en het verwerken van de resultaten hebben even nodig. 
Het wordt even flink aanpoten om op 31 maart de rapporten te kunnen 
meegeven. Zouden we zoals gebruikelijk daarna de rapportgesprekken met elkaar voeren, vinden 
wij te lang duren. 

 



Vandaar dat we er voor gekozen hebben om in periode van 8 tot 19 maart in gesprek met u te 
gaan over de ontwikkeling van uw kind. Dit zal waarschijnlijk weer online moeten gebeuren. 
Omdat wij ons kunnen voorstellen dat er (na aanleiding van het rapport) behoefte is aan een 
vervolggesprek bieden we in de periode van 6 t/m 16 april de mogelijk tot een gesprek op verzoek. 
Een gesprek op verzoek zoals dit anders na aanleiding van de blauwe map aangevraagd kan 
worden.  
De blauwe mappen worden in april niet meegegeven en de blauwe map gesprekken komen te 
vervallen.  
 
Toetsen en VO-adviesgesprekken groep 8 
En groep 8 dan? Wat gebeurt? Op dit moment zijn we nog met elkaar in overleg hoe en wanneer 
we de toetsen en adviesgesprekken het best kunnen organiseren. U ontvangt binnenkort een mail 
hoe een en ander gaat verlopen. Nog even geduld dus. 
 
 
Goede doelen 
Zoals u in het vorige Schakelaartje heeft kunnen lezen, was groep 5 in de afgelopen periode aan 
de beurt om een actie te bedenken voor onze goede doelen. Ze hebben mooie kerstkaarten 
gemaakt, die ze daarna hebben verkocht. Daarmee hebben ze het prachtige bedrag opgehaald 
van € 153,72 !! 
Ook groep 3 en groep 7 zijn bezig geweest met een actie. Zij hebben samen kerstbakjes gemaakt 
en deze verkocht. Door de plotselinge schoolsluiting is nog niet al het geld binnen. De tussenstand 
staat al op ruim € 100.  
Als u hieraan heeft meegeholpen….heel erg bedankt! 

 

 
Spreekuur Centrum Jeugd en Gezin 
Het inloopspreekuur op school bestaat al geruime tijd niet meer, maar u kunt met uw vragen en 
zorgen nog wel terecht bij Centrum Jeugd en Gezin in de Twijn. In de Twijn is er dagelijks een 
inloopspreekuur van 09.00 - 12.00 uur. De Twijn vindt u aan T Verlaat 20E.  
 
 

 



Schakelafspraken. 
Samen met de kinderen hebben wij de Schakelafspraken opgesteld. Om de afspraken levend te              
houden, stellen wij elke maand één of twee afspraken centraal. Deze maand is dat de afspraak:  
 
➢ Als er ruzie is, proberen we het eerst zelf uit te praten. 
      Lukt dit niet, dan gaan we naar de juf of meester. 
 
Wilt u alle afspraken nog eens nalezen? U vindt ze in de Schoolgids. Bovendien hangen ze in de                  
gang en de hallen én in alle klassen. Voor de kinderen in groep 1 en 2 hebben we de afspraken in                     
makkelijker vorm gegoten. Voor hen is de afspraak van februari:  
 
➢ Even praten na een ruzie is fijn, dan kunnen we weer vrienden zijn.  
 
 
 
 

KWINK 
Wij werken met KWINK. Leuke lessen sociaal 
emotionele ontwikkeling, waarin de kinderen 
praktische tips krijgen om met elkaar en 
zichzelf om te gaan. Bij uitstek lessen 
waarvan de leerstof in het leven van alledag 
terugkomt. Het is goed om daar thuis nog 
eens op terug te komen. U vindt het Kwink 
magazine op 
www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine.  
 
 
 
 

 
 
Gevonden voorwerpen 
Gymschoenen, tassen, bakjes, handschoenen en sjaals, de mand puilt uit. Bent u/jij iets kwijt? 
Neem een een kijkje in de mand. Hij staat achter het podium tegenover de personeelskamer. 
Fietsensleutel, armbandje of bedeltje kwijt? Bij meester Rob liggen de kleine waardevolle spullen, 
die gevonden worden. 
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