INFORMATIEBRIEF NR. 5 (17 september 2020)

Thuiswerken
Voor kinderen die volgens de beslisboom thuis moeten blijven omdat ze corona
gerelateerde klachten (hoesten, verkouden, loopneus) hebben gaan we zorgen dat ze thuis
kunnen werken aan de opdrachten.
Gedurende de eerste dag van het ‘ziek’ zijn ontvangt u als ouder een mail met daarin het
programma wat uw kind kan maken.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen voornamelijk met Snappet gaan werken. De
inloggegevens zullen hiervoor worden toegestuurd.
Voor de leerlingen van groep 3 en 4 zal gevraagd worden om de boekjes en schriften op te
komen halen op school.
Leerlingen in de groepen 1-2 met lichte verkoudheidsklachten mogen nog gewoon naar
school komen (zie beslisboom informatiebrief nr. 4). Voor hen is er daarom geen thuiswerk.

Kinderen die opgehaald moeten worden tijdens schooltijd
Voor kinderen die onder schooltijd opgehaald worden door hun ouders of anderen vragen
wij u om voor het raam van het lokaal van uw kind aan te geven dat u er bent.
Uw kind kunt u dan bij de buitendeur ophalen.

Entreetoets
Tijdens de loopbaan van uw kind op school wordt hij of zij regelmatig getoetst. We nemen
methode gebonden toetsen af (na de afronding van een hoofdstuk) en we nemen twee keer
per jaar CITO toetsen af. Daarnaast nemen we in groep 7 de entreetoets af. Dit doen we
normaal gesproken rond mei. Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen van de huidige
groep 8 deze toets niet kunnen maken i.v.m. Corona. We hebben ervoor gekozen om deze
toets alsnog af te nemen. Dit zal volgende week
plaatsvinden.
De entreetoets is een uitgebreide toets van CITO.
Er worden verschillende lezen, reken- taal- en
spellingtaken afgenomen. Denk aan;
woordenschat, begrijpend lezen,
studievaardigheden, werkwoordspelling,
hoofdrekenen etc. Er wordt bekeken wat
leerlingen op de basisschool geleerd hebben. De
afname van de taken wordt verdeeld over 5
ochtenden.
Na het afronden van de toets worden de antwoordbladen opgestuurd en na een aantal
weken ontvangen we de uitslag. We krijgen per leerling een overzicht waarop we precies
kunnen zien welke onderdelen al goed beheerst worden en welke nog niet. Zo kunnen we
per leerling bekijken aan welke leerdoelen er gewerkt kan worden. Daarnaast krijgen we als

school ook een groepsoverzicht. We kunnen hieruit opmaken waar klassikaal aandacht aan
besteed kan worden.
De uitslag van de entreetoets nemen we mee bij het bepalen van het voorlopig advies voor
het voorgezet onderwijs.

Start Kinderpostzegelactie
Op woensdag 23 september start weer de kinderpostzegelactie. De kinderen van groep 7
zullen dan weer op pad gaan om kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen.
Om iedereen gelijke kansen te geven starten alle (deelnemende) scholen om 12.00u.
De kinderen uit groep 7 zullen dus een kwartiertje eerder uit school komen.

Nieuws van de ouderraad
Bij de fietsenstalling staat een kledingcontainer waar kleding in gedeponeerd kan worden.
Deze is te vinden bij de fietsenstalling bij de hoofdingang/ Dorpsboerderij.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de activiteiten die de ouderraad organiseert
De ouderraad is ook op zoek naar aardappel/appel kistjes. Heeft u er één en wilt u deze
schenken (want ze gaan niet retour) dan zijn ze hier ontzettend blij mee.
U kunt deze neerzetten bij de kledingcontainer.

Flyer activiteiten Kinderboekenweek in de bibliotheek
In bijgevoegde folder treft u activiteiten voor de kinderen die plaatsvinden in de bibliotheek
tijdens de Kinderboekenweek.

Flyer van Den Bolder: Alles Kids
Vorige week zijn flyers uitgedeeld van Den Bolder voor ‘Alles Kids’.
Hierin stond niet vermeld dat het alleen voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is.
De kinderen van groep 1-2 hadden deze brief dus niet mogen krijgen.

