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Corona update 
We zijn al weer een aantal weken verder sinds de laatste update. We hebben in die tijd wel wat 
aanpassingen gedaan betreffende onze groep 7/8 leerlingen. Zij zaten volgens de laatste protocol 
regels in 2-tallen en verspreid over meerdere ruimtes. Wie niet in het klaslokaal zat, volgde de 
instructies via een Ipad. Verschillende lessen konden door deze opstelling niet worden gegeven. 
Op andere schoollocaties bleek al gauw dat de GGD bij besmetting voor de zekerheid toch de hele 
groep in quarantaine stuurde. Dan heeft het apart zitten niet veel zin. Ook misten de leerlingen de 
sociale contacten en dit was niet erg sfeer bevordelijk. Dus in overleg met MR en ouders van groep 
7/8, hebben we een en ander teruggedraaid. Iedereen zit weer, nog wel in 2-tallen,  gewoon in de 
klas.                                                                                                                                                                                
Er wordt de laatste tijd veel geschreven en gepraat over de zelftesten. Deze komen half april alleen 
beschikbaar voor personeel (op vrijwillige basis en alleen preventief, bij klachten moet je toch naar 
de GGD teststraat), dus niet voor kinderen. Alles omtrent testen en vaccineren wat kinderen 
betreft, valt onder verantwoordelijkheid van de ouders en niet van de scholen.  

 

 Activiteiten 
In de periode tot aan de zomer staat het normaal gesproken bol van de activiteiten. Het is geen 
verrassing, dat nu alles anders gaat. We hebben vorige week toch nog op een leuke manier Pasen 
gevierd. Helaas niet schoolbreed, maar per groep, beter iets dan niets! Zo zullen we elke activiteit 
opnieuw moeten bekijken, wat kunnen we binnen de huidige maatregelen wel/niet realiseren. De 
koningsspelen staan binnenkort op het programma. Ook hiervoor zijn we nu al aan het kijken hoe 
we hier een leuke dag van kunnen maken. We proberen alles zo veel mogelijk vast te leggen en 
met jullie te delen via klasbord.  

 

 Telefoonnummers personeel 
Tijdens de lockdown hebben we veelvuldig gebruik gemaakt van onze mobiele nummers om 
iedereen te kunnen bereiken. Uiteraard zijn die nummers opgeslagen en worden ze nu ook nog 
veelvuldig gebruikt. Het gaat hier echter wel om privénummers van ons allemaal. Het is lang niet 
altijd prettig als er ’s avonds laat, ’s ochtend vroeg of in het weekend allerlei school gerelateerde 
berichten binnenkomen. Daarom bij deze een oproep om hier rekening mee te houden. Als iets 
echt heel erg belangrijk is en op dat moment gedeeld moet worden prima, maar dingen die ook 
kunnen wachten tot bijvoorbeeld maandagochtend of de volgende dag, graag via het vaste 
nummer van school of via de mail naar de betreffende leerkracht.  

 

 Ouderapp 
Wij maken al jaren gebruik van Klasbord. Een platform waarmee je op een veilige manier kunt 
communiceren met ouders. Sinds een aantal maanden hebben alle scholen een contract 
afgesloten met één nieuwe aanbieder. Zodoende hebben we allemaal ook een nieuwe website. 
Wat bij dit contract inzit, is een nieuwe ouderapp die Klasbord gaat vervangen. Binnenkort krijgen 
wij tekst en uitleg over de werking van deze app. Daarna is het de bedoeling dat we nog voor de 
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zomer jullie allemaal laten overstappen op deze nieuwe app. Zodra we zo ver zijn, krijgen jullie van 
ons bericht met informatie over hoe dit in zijn werk zal gaan. 

 

 Peuternieuws 
De peutergroep is nog steeds druk bezig met alles rondom het voorjaar. We maken de mooiste 
kunstwerken. Helaas zijn de 4 weken ondersteuning door Marieke afgelopen en staat Anneke er 
weer alleen voor. Door alle maatregelen mag er helaas nog niet samen met de kleuters worden 
gespeeld. We blijven dus op aparte tijden spelen, via de zijkant naar binnengaan enz. We vinden 
dit super jammer, maar het is niet anders.  

 

IEP toets 
Op dinsdag en woensdag 20 en 21 april is er voor groep 8 de IEP toets. Velen van jullie zullen zich 
deze toets nog herinneren als de Cito eindtoets. Naast Cito zijn er echter nog meer aanbieders van 
eindtoetsen. IEP is hier één van. Inmiddels gebruiken wij deze toets naar volle tevredenheid al 
voor het vijfde jaar. De IEP toets vinden wij kindvriendelijker en duurt ook maar 2 i.p.v. 3 dagdelen. 
De IEP toets is ter ondersteuning van de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs. Welk niveau 
past het beste bij iedere leerling? Als wij het goed hebben gedaan, bevestigt de IEP het al 
vastgestelde niveau. Geeft de toets een totaal andere uitslag dan voorspeld, stellen we het niveau 
bij, echter we mogen alleen hoger bijstellen nooit lager. Om een en ander soepel te laten verlopen 
zal juf Riëtte die 2 dagen groep 7 lesgeven in een aparte ruimte. Ook passen we de looproutes 
waar nodig aan. Zo kan groep 8 zich voor de volle 100% storten op de IEP. Nog een verzoekje aan 
alle groep 8 leerlingen (en hun ouders), niet ziek worden hoor en a.u.b. geen orthodontist, 
tandarts of doktersafspraken maken die dagen. Succes toppers! 

 

 Oud papier 2021 
(In de Eemsbode stond op de gemeentepagina nog het oude adres. Dit is inmiddels aangepast.)  
21 mei 
09 juli 
10 september 
26 november 
Locatie: parkeerplaats school, Hilmaarweg 19. 
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