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• Online ouderavond seksuele 

vorming en start lessen 

Woensdagavond 10 februari heeft 

de online ouderavond over seksu-

ele vorming plaatsgevonden. We 

vonden het fijn te zien dat veel ou-

ders digitaal aanwezig waren! Het 

was een interessante avond die 

door meester Jan werd afgesloten; 

hij liet gedeeltes uit een les voor 

de onder- midden- en bovenbouw 

zien.  Mocht u deze avond gemist 

hebben en toch iets meer willen 

weten over de lessen die wij gaan 

geven, dan kunt u een kijkje nemen 

op de volgende website: 

https://www.seksuelevor-

ming.nl/onderwijssoort/wat-de-

week-van-de-lentekriebels 

In de week van 15 t/m 19 maart is 

de week van de lentekriebels en 

starten wij met het geven van de 

lessen seksuele vorming.  Deze 

week wordt er iedere dag een les 

gegeven. In de maanden en jaren 

daarna gaan we de lessen verdelen 

over het schooljaar en worden 

deze opgenomen in het jaar- en 

weekrooster van alle groepen.  

    

• Afname Cito M toetsen 

Normaliter worden de Cito M 

(midden) toetsen eind januari afge-

nomen in de groepen 3 t/m 7. Van-

wege het thuisonderwijs hebben 

we dat niet kunnen doen. Het be-

leid van Stroomm is dat we de kin-

deren niet direct inde eerste week 

van het fysieke onderwijs gaan 

toetsen.  We gaan de M toetsen nu 

in de maand Maart afnemen. Er is 

zo voldoende tijd om alle toetsen 

op een gepast tempo af te nemen. 

Als alle toetsen afgenomen, nageke-

ken en ingevoerd zijn ontvangt u 

een berichtje van ons; u kunt de 

uitslagen dan weer bekijken in Par-

nasSys.  

Wij gebruiken de toetsen formatief. 

Dit houdt in dat we deze toetsen 

vooral gebruiken om de stand van 

zaken te bepalen. Wij zullen dit als 

school zoals we altijd doen, gebrui-

ken om ons aanbod waar nodig aan 

te passen.  

 

• Praktisch verkeersexamen 

groepen 7 en 8 

Op woensdag 14 april a.s. gaan de 

leerlingen van de groepen 7 en 8 

het praktisch verkeersexamen 

doen. Dit is besproken met de Ge-

meente en deze staat op dit mo-

ment positief t.o.v. het organiseren 

hiervan. Mochten de maatregelen 

aangescherpt worden, dan wordt 

opnieuw ruggespraak met de ge-

meente gehouden door de organi-

satoren.  

Vanwege Covid-19 is het examen 

vorig jaar niet doorgegaan, vandaar 

dat dit jaar groep 8 het praktisch 

examen alsnog gaat doen.  

Ook andere scholen laten beide 

groepen meedoen, waardoor we 

meer ouderhulp nodig hebben dan 

andere jaren.   

We willen u hierbij dan ook vragen 

of u op woensdag 14 april tijd hebt 

om hulpouder te zijn tijdens het 

praktisch verkeersexamen. Door 

de grotere hoeveelheid leerlingen 

zal de dag waarschijnlijk van 8.15u tot 

14.00 u duren.  Als we voldoende 

vrijwilligers hebben gaat er waar-

schijnlijk in tijdvakken gewerkt wor-

den. Dus: ouders van groep 7 en 8, 

ziet u een mogelijkheid om te komen 

helpen? Dan graag opgeven bij juf 

Rian of meester Joep. Uiteraard zijn 

ook ouders van leerlingen uit andere 

groepen van harte welkom om te ko-

men helpen! 

  
 

• De beslisboom 

Vanuit het Ministerie van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport ontvangt 

u als bijlage bij deze nieuwsbrief de 

zgn. “Beslisboom”. Hiermee kunt u 

bepalen of een kind wel of niet naar 

school of de opvang mag. Mocht u 's 

ochtends toch nog twijfelen dan belt 

u de school om even te overleggen. 

 

• Wisseling stagiaires deze week 

Deze week zijn onze vast stagiaires 

gewisseld van groep. Thomas loopt 

nu stage in groep 3, Danine in groep 

6 en Marleen gaat aan de slag in 

groep 2. We wensen ze weer veel 

plezier en succes in de “nieuwe” 

groepen.  

 

• Kennismaken met de directeur 

Op vrijdag 5 maart organiseer ik een 

online-bijeenkomst waarin ik graag 

kennis met u maak. Onder het genot 

van een kop koffie (welke u helaas 

zelf zult moeten verzorgen) kunt u 

uw vragen stellen of gewoon even 

kennismaken. U kunt digitaal inbellen 

tussen 10.00 uur en 11.00 uur via de 

volgende link: 
meet.google.com/uqj-jjbe-uis 
Ik kijk er naar uit u te ontmoeten! 

Met vriendelijke groet, 

Bart 

http://meet.google.com/uqj-jjbe-uis


 

 
 

Bijlagen: 

- Beslisboom  

 

Kalender: 

- 1 t/m 26 maart: afname Cito M 

toetsen groepen 3 t/m 7 

- Vrijdagochtend 12 maart: groe-

pen 1 t/m 4 vrij  

 
 

Met vriendelijke groet, ook namens 

het team, 

 

Bart en Rian 


