NIEUWSBRIEF APRIL

LITERAIR THEMA APRIL EN MEER
Agenda
1 april
Paasfeest
19 april		
Nationale dag tegen
Pesten
23 april
Koningsspelen
24 april t/m 9 mei		
Meivakantie
Literaire thema maart/april: Eureka! Over
uitvindingen.
Tot de meivakantie laten we het thema “Eureka! Over
uitvindingen” nog even doorlopen. Creatieve ideeën zijn er
in ieder geval volop.

10 mei
Nieuwsbrief mei
13 mei t/m 16 mei
Hemelvaartweekend

Paasfeest
Volgende week donderdag 1 april vieren we op school ons paasfeest. Er staan tal van coronaproof
georganiseerde activiteiten op het programma. Alle kinderen krijgen tussen de middag een heerlijke, gezonde
paaslunch aangeboden, waarvoor we van de Rabobank een bijdrage ontvingen van maar liefst €500.
Om14.00 uur begint het paasweekend. De kinderen zijn van vrijdag 2 april tot en met maandag 5 april vrij.
Op dinsdag 6 april verwachten we iedereen weer op school.

De leerresultaten: Samen staan we sterk
Inmiddels zijn de contactavonden achter de rug en hebt u de vorderingen van
uw kind(eren) besproken met de leerkracht. Ook zijn de nieuwe groepsplannen
opgesteld, waarin we vastleggen hoe het onderwijs afgestemd wordt op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Daarnaast waren we natuurlijk benieuwd naar de effecten van 5 weken
onderwijs op afstand.
Gelukkig zijn de resultaten een compliment waard voor de leerlingen, ouders en
leerkrachten! We zien gemiddeld genomen goede resultaten bij technisch lezen en spelling. Begrijpend lezen
en rekenen scoren voldoende! Ook kunnen we concluderen dat de kinderen met een extra
ondersteuningsbehoefte, die tijdens de schoolsluiting op uitnodiging de ochtenden naar school kwamen,
daar zeker baat bij hebben gehad.
Naar aanleiding van de resultaten van de ouderenquête “onderwijs op afstand” en de evaluatie met het team
hebben we besloten, om bij een eventuele toekomstige schoolsluiting, het aanbod voor de kleutergroepen te
vergroten. Ook zullen we voor deze groepen momenten inbouwen, waarop de kinderen in Teams online zijn
met hun leerkracht. Voor de overige groepen zal het aantal online instructie momenten uitgebreid worden.
Een schoolsluiting is momenteel gelukkig (nog) niet aan de orde, maar er is helaas geen sprake van een
versoepeling van de corona maatregelen. In overleg met de MR is daarom besloten, dat er voorlopig (in ieder
geval tot de meivakantie) op dezelfde manier gewerkt blijft worden. Dit betekent dat ook het continurooster
gehandhaafd blijft.
Met dit rooster blijven we voldoen aan de werk- en rusttijden regeling uit de cao primair onderwijs en hebben
we daardoor geen extra personeel nodig voor de begeleiding van de kinderen tijdens de lunchpauze.
Dat we hierdoor per week eigenlijk iets te kort werken, hebben we tot de meivakantie grotendeels
gecompenseerd door het schrappen van een drietal studiedagen, waarop de kinderen oorspronkelijk vrij
geweest zouden zijn.
Laten we hopen dat er na die tijd versoepelingen mogelijk zijn, waardoor we weer terug kunnen naar het
reguliere rooster.
Op dit moment kan dat helaas nog niet. We zien dat er steeds meer kinderen getest worden op het
coronavirus. We worden daar graag van op de hoogte gesteld. Dat geeft ons de mogelijkheid om de ouders
van de betreffende groep daarover te informeren. Er is dan niet alleen extra voorzichtigheid geboden, maar
er bestaat tevens de kans dat de groep bij een positieve testuitslag in quarantaine moet. Verstandig om daar
in uw achterhoofd vast rekening mee te houden!

Personeelszaken
Vandaag, maandag 29 maart, is meester Wichert Vet aan zijn laatste
schoolweek op onze school begonnen.
Woensdag 31 maart neemt hij afscheid van groep 5 en op donderdag 1 april
van groep 3A.
Na het paasweekend worden zijn taken overgenomen door
mevr. Suzan Roos, die op donderdag 11 maart al een dag meegedraaid heeft
op onze school om kennis te maken met de kinderen.

Verkeersexamen groep 7
De verkeersproef voor de leerlingen uit groep 7 bestaat uit een theoretisch examen en
een praktijkdeel. Vandaag, maandag 29 maart, staat het theoretische deel op het
programma.
Op donderdag 8 april fietsen de kinderen een vooraf vastgestelde en bekend gemaakt
route, om te laten zien dat ze zich veilig kunnen gedragen in het verkeer. En dit
natuurlijk op een fiets die voldoet aan de voorschriften.

Nationale dag tegen Pesten
Natuurlijk is het nodig om elke dag bewust pesten te stoppen, maar 1 keer per jaar wordt er
even nadrukkelijk stil gestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel de
slachtoffers, pestkoppen, meelopers als omstanders. Op maandag 19 april is de Landelijke Dag
tegen Pesten en daar besteden we óók bij ons op school aandacht aan.

Eindtoets groep 8
Op dinsdag 20 en woensdag 21 april gaat groep 8 aan de slag met de eindtoets. Zo’n
eindtoets is verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs.
Wij nemen de IEP Eindtoets van Bureau ICE af, welke door het ministerie van OCW is
goedgekeurd. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taal en rekenen aan
het einde van groep 8. Zo ontstaat er inzicht welk referentieniveau de leerlingen
beheersen. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke
meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in kaart worden
gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.
Als het goed is, geeft de uitslag van de IEP Eindtoets de bevestiging van wat we al wisten
en is daarom niet van invloed op de eerder al gemaakte schoolkeuze voor het
voortgezet onderwijs.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april doen we weer mee aan de Koningsspelen.
Traditiegetrouw wordt de dag zingend en dansend gestart met een lied van
Kinderen voor Kinderen.
De titel van het lied is “Zij aan zij” en sluit aan op thema van de
Koningsspelen dat dit jaar IK+JIJ=WIJ is.
Na de opening genieten we met elkaar van het Koningsontbijt.
Daarna start er een programma met sport en spel, uiteraard coronaproof
georganiseerd.

Groep 6 plant bomen en struiken
Vorige week woensdag hebben de leerlingen uit 6 geholpen bij het planten
van maar liefst 350 bomen en struiken in het eerste Tiny Forest van
Sliedrecht. Een leuke en leerzame activiteit met als doel meer natuur en
biodiversiteit in Sliedrecht te creëren.
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