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Compliment aan iedereen! 
In deze tweede lockdown, met thuisonderwijs en 

werken vanuit huis, is opnieuw alles anders. Voor u 

als ouder, voor de kinderen, voor de leerkrachten. 

Een nieuw dagritme en een andere structuur waar 

we weer even aan moeten wennen. Gelukkig zet 

iedereen zijn beste beentje voor en wordt er thuis 

hard gewerkt! De 

leerlingen werken op Snappet of met de juf in Teams 

en krijgen vaak hulp van u als ouder. Fijn dat we op 

deze manier de kinderen samen kunnen helpen! De 

leerkrachten proberen een goede balans te vinden in 

de hoeveelheid thuiswerk, voor de leerlingen én voor u 

als ouder. De samenwerking tussen leerkracht, leerling 

en ouders is altijd belangrijk, maar nu doen wij in het 

deze tijd nóg meer samen.  
 

 

Neem gerust contact op bij vragen! 

Vraag gerust om hulp als u iets niet weet, of als u er even niet uit komt. De 

leerkrachten zijn dagelijks van 10.00 tot 11.00 uur en van 13.00 tot 14.00 

uur bereikbaar voor vragen. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor u als ouder. 

U kunt uw vragen stellen via Social Schools of u kunt de leerkracht onder 

spreekuurtijden bereiken via de knop ‘oproepen’ in Teams. De juf die in de ochtend 

de dagstart doet met de kinderen is ook de juf die die dag bereikbaar is voor 

vragen.   

  

Zijn er problemen in de thuissituatie of zijn uw zorgen breder dan extra ondersteuning 

door de leerkracht? Neemt u dan via Social Schools contact op met onze intern 

begeleiders Alice van Ruiten of Mijke Deweer. 

 

 

  

Agenda 
 

8 februari 2021 

Heropening scholen (vooralsnog) 

8 – 19 februari 2021 

Continurooster 8.30 – 14.00 uur 

19 februari 2021 

Géén studiedag, gewone lesdag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Heropening 8 februari? 
Zoals bekend, heeft het kabinet op basis van het advies van het Outbreak 

Management Team besloten dat de basisscholen tot in ieder geval maandag 8 

februari 2021 gesloten blijven.  

 

Tijdelijk continurooster t/m 19 februari  

Áls de school op 8 februari weer open gaat, zullen we in ieder geval van 8 t/m 19 

februari een continurooster draaien. De kinderen gaan dan iedere dag (ook de 

woensdag) naar school van 8.30 tot 14.00 uur. Op deze manier kunnen we de 

verkeersstromen rond de school en het aantal externen in de school (zoals 

overblijfmedewerkers) zoveel mogelijk beperken. Na die twee weken kunnen we de 

situatie voor na de voorjaarsvakantie beter inschatten. We bekijken de schooltijden 

dan opnieuw en zullen u hierover bijtijds informeren.  

 

De kinderen die naar de BSO gaan na schooltijd, worden van 14.00 uur tot 15.15 uur 

opgevangen door Skippy PePijN.  

 

Wél hele lesdagen op donderdag 18 en vrijdag 19 februari 

In de jaarkalender op Social Schools stond opgenomen dat de kinderen op 18 

februari tot 12.00 uur naar school zouden gaan in verband met het vieren van 

carnaval. Op vrijdag 19 februari zouden ze vrij zijn in verband met een studiedag. Nu 

de kinderen door de lockdown onderwijstijd gemist hebben, hebben we besloten 

om op 18 én 19 februari gewoon les te geven van 8.30 tot 14.00 uur. De studiedag 

van het team gaat níet door, zodat alle kinderen die dag naar school kunnen 

komen. 

 

Mocht de school onverhoopt nog niet open gaan op 8 februari, geven we op 18 en 

19 februari les op de manier zoals dat nu ook gaat.  

 

 
Toetsen en rapporten 
Cito-toetsen 

In deze tijd van het schooljaar staan jaarlijks de Cito-toetsen gepland. We hebben 

besloten de toetsen dit keer niet af te nemen. Door de lockdown hebben de 

kinderen veel onderwijstijd en lessen gemist. Het afnemen van de Cito-toetsen kost 

veel tijd en deze tijd besteden we dit keer liever volledig aan het geven van 

lesinstructie. Na de lockdown moeten de kinderen wennen aan het weer naar 

school gaan. Daarom besteden we bewust extra aandacht aan groepsvormende 

activiteiten en is er veel aandacht voor het welbevinden van de leerlingen. Wél 

zullen we in groep 3 t/m 8 de leestoetsen afnemen.  

 

Methodegebonden toetsen  

Om de voortgang van de kinderen goed te blijven volgen, worden de komende 

weken in de groepen 3 t/m 8 de methodegebonden toetsen afgenomen, via Teams 

of Snappet. De toetsen die nog tijdens de lockdown worden afgenomen tellen niet 

mee voor het rapport. De leerkrachten gebruiken de resultaten om te zien welke 

leerstof nu al goed beheerst wordt en aan welke leerstof nog extra aandacht 

besteed moet worden.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/17/basisscholen-en-kinderopvang-gaan-niet-eerder-open
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/17/basisscholen-en-kinderopvang-gaan-niet-eerder-open


Om een betrouwbaar beeld te krijgen, moeten de kinderen de toetsen echt zélf 

maken, zonder uw eventuele hulp. Alleen dan kunnen de leerkrachten goed 

inspelen op wat uw kind nodig heeft aan instructie.  

 

De leerkrachten houden de voortgang van uw kind goed in de gaten, in 

samenwerking en in nauw overleg met juf Alice en juf Mijke, onze intern begeleiders.  

 

Vooradvies groep 7   

Het voorlopig schooladvies van groep 7 wordt uitgesteld tot het einde van dit 

schooljaar. We vinden het erg belangrijk om een zorgvuldig en gedegen vooradvies 

te kunnen geven en dat is nu -zo kort na de weken van thuisonderwijs- niet goed 

mogelijk. We verplaatsen de vooradviesgesprekken naar het einde van dit 

schooljaar.  Op deze manier kunnen we de Cito-toetsen van juni en de tussentijdse 

ontwikkeling van de kinderen meenemen in onze overweging. 

 

Rapporten groepen 1-2 

De groepen 1-2 krijgen op vrijdag 12 februari hun rapport mee naar huis. Mocht de 

school onverhoopt nog niet open zijn, organiseren we een ophaalmoment voor de 

rapporten. In de week van 15 t/m 18 februari vinden de digitale rapportgesprekken 

plaats via Teams. Via Social Schools ontvangt u binnenkort een uitnodiging, zodat u 

zich in kunt schrijven voor een gesprek met de leerkracht.    

 

Rapporten groep 3 t/m 7 

De groepen 3 t/m 7 krijgen op vrijdag 12 maart hun rapport mee naar huis. In de 

week van 15 t/m 19 maart vinden de digitale rapportgesprekken plaats via Teams. 

Via Social Schools ontvangt u binnenkort een uitnodiging, zodat u zich in kunt 

schrijven voor een gesprek met de leerkracht. 

 
 
Adaptief onderwijs met Snappet; liever niet teveel helpen 

Ook tijdens deze thuiswerkperiode is het erg fijn dat 

we in groep 5 t/m 8 met Snappet werken. De 

leerlingen krijgen meteen feedback over gemaakte 

opgaven, de opgaven worden op maat 

aangeboden en de leerkrachten hebben direct zicht 

op de voortgang van individuele leerlingen en van de groep als geheel. 

 

De leerkracht kan alle leerlingen een deel van de les aan hetzelfde leerdoel laten 

werken. In de werkpakketten werken de leerlingen ook aan persoonlijke leerdoelen 

en moeilijkheden. Als kinderen de opgaven samen met de ouders maken en alle 

opgaven zijn goed, krijgen ze na verloop van tijd steeds moeilijker opgaven. De kans 

bestaat dat ze daardoor te moeilijke sommen krijgen, waardoor het rekenen minder 

leuk wordt en ze minder gemotiveerd blijven. Wij willen u dan ook vragen om –indien 

nodig- uitleg te geven, maar niet samen met uw kind de sommen te maken.  

 

 

  



Thema’s Blink Wereld 
In groep 5 t/m 8 is het thuisonderwijs sinds deze week 

uitgebreid met de lessen wereldoriëntatie van Blink 

Wereld voor alle leerlingen. In groep 3 en 4 staan de Blink 

opdrachten als extra mag-opdrachten op het 

weekrooster. 

 

 

Er wordt gewerkt aan de volgende thema’s: 

Sterke verhalen, Groep 3 en 4  

Wat vertellen boeken, films en schilderijen je? Wat kun je ervan leren, over vroeger 

en over nu? En welk verhaal is echt gebeurd?  

   

Dit wil ik zeggen! groep 5 en 6  

Op welke manier communiceren mensen met elkaar? En hoe brengen ze hun 

boodschap over? De kinderen onderzoeken het in dit thema en ontdekken dat 

mensen in andere tijden en werelddelen op verschillende manieren kunnen 

communiceren. En dat ze nog wel wat van dieren kunnen leren.  

  

Oorlog en vrede, groep 7 en 8  

De kinderen onderzoeken in dit thema verschillende oorlogen en de oorzaken ervan. 

Hoe is het leven tijdens een oorlog? En hoe gaat het daarna? En kun je oorlogen 

voorkomen? Zo ja, hoe denken mensen daarover?  
 

 
BHV kennis weer up to date! 
Gistermiddag hebben alle BHV-ers de jaarlijkse nascholing Bedrijfs Hulp 

Verlening gevolgd, dit keer online. Dankzij filmpjes, kennisvragen en 

praktijkopdrachten die voor de camera uitgevoerd moesten worden is alle 

kennis over de Bedrijfs Hulp Verlening weer up-to-date gebracht. 

 

 

Oproep overblijfvereniging Knabbel en Babbel 
Beste ouders, 

 

In verband met zwangerschap van één van de bestuursleden zoekt Knabbel en 

Babbel tijdelijke ondersteuning voor het bestuur. De periode hiervoor is van half april 

tot ongeveer oktober, waarbij rekening is gehouden met overdracht. Voor 

aanmelden en/of vragen kunt u contact opnemen via 

emailadres tso.knb@gmail.com. We zien uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

bestuur Knabbel en Babbel 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tso.knb@gmail.com


Lekker blijven lezen! 
Het is belangrijk om ook tijdens de lockdown te blijven (voor)lezen. Maar hoe kom je 

in deze tijd aan leuke boeken? De bibliotheek helpt een handje mee! Als u 

onderstaand formulier naar de bibliotheek mailt, worden er leuke boeken voor uw 

kind klaargezet.  

 


