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Corona update 
Uit de nieuwsbrief Kernteam Noordkwartier/Marenland:  
‘Activiteiten zoals vieringen en musicals vinden in het eigen cohort, of op afstand (digitaal) plaats. 
Schoolreisjes, schoolkampen en excursies worden afgeraden, tenzij deze ook op afstand (digitaal) 
kunnen plaatsvinden… Ondanks de hoopgevende uitkomsten van de fieldlabs en de aankomende 
zomer, adviseren wij nog altijd om schoolkampen niet door te laten gaan….  
Musical: Denk met elkaar goed na over hoe de musical op veilige manier kan plaatsvinden, 
uiteraard zonder publiek van buiten en in de bestaande cohorten’… 
 
Ook dit jaar gaan wij dus helaas niet op schoolreis en is er geen musical. We gaan zeker een leuke 
dag organiseren ter vervanging van de schoolreizen en groep 8 is al druk bezig met….? Ik mag niks 
verklappen, dus nog even geduld, verrassing! 

 

 Toetsen 
De centrale eindtoets groep 8 is weer afgenomen en hoe! Onze groep 8 heeft heel wat voor de 
kiezen gehad. Gedurende de laatste 2 schooljaren hebben ze noodgedwongen veel thuis moeten 
werken en online met juffen op afstand. Iedereen heef thuis achter het beeldscherm of in de 
noodopvang er het beste van gemaakt en geprobeerd alle leerstof eigen te maken. En met wat 
voor resultaat! Opnieuw zitten we ondanks alles gewoon boven het landelijk gemiddelde. Dat 
hebben onze toppers terecht gevierd met lekkere tompoucen.  
 
Rondom mei en juni nemen we voor de groepen 3 t/m 7 ook toetsen af. Dit zijn Cito toetsen  
waarmee wij kunnen kijken wat kinderen echt beheersen. Ook kunnen wij zo beter zien of de vele 
dagen thuiswerken en de lessen op afstand ook van invloed zijn geweest. Uiteraard worden de 
resultaten en de eventuele vervolgstappen met jullie besproken tijdens de laatste 
rapportgesprekken van dit schooljaar. 

 

 Rapporten 
In de week van 21 juni zijn de rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7. Het afgelopen jaar 
kregen jullie van te voren de ‘Klaverpraat’ formulieren mee om in te vullen. We hebben echter 
gemerkt dat het invullen niet heel veel meer informatie oplevert. Als iets niet werkt, moet je het 
maar niet meer doen. Dus geen ‘Klaverpraat’ formulieren meer.  
Jullie zullen z.s.m. een uitnodiging ontvangen voor de gesprekken.  
 
Normering digitale rapporten  
Begin dit jaar hebben jullie het eerste rapport van jullie kind(eren) meegekregen. Deze zag er 
anders uit dan dat jullie gewend zijn. Wij zijn vanaf dit jaar overgestapt op een ‘digitaal’ rapport.  
De resultaten in het rapport worden gehaald uit ons registratiesysteem Parnassys. Alle toetsen die 
worden gemaakt worden ingevoerd in dit systeem en worden automatisch, zonder invloed van de 
leerkracht, omgezet naar een waardering (onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende en 
goed).   
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Voor de groepen 3 t/m 8 geldt de onderstaande waardering: 
0 – 39%    Onvoldoende 
40 – 59 % Matig 
60 – 69% Voldoende 
70 – 79% Ruim voldoende 
80 – 100% Goed 
Voor de groepen 1 en 2 geldt de onderstaande waardering: 
 
               Onvoldoende 
 

Matig 
 
 Voldoende 
 
 Ruim voldoende  
 

 

 Ouderapp 
Onze nieuwe ouderapp Mijn School is bijna klaar. Het team heeft inmiddels tekst en uitleg gehad 
over het gebruik van de app. Op onze website is er al een apart kopje aangemaakt. Hier kunnen 
jullie echter nog niks mee. Voor de zomervakantie zal er meer info jullie kant opkomen. Na de 
zomervakantie zullen we helemaal overstappen op Mijn School en zal Klasbord geheel komen te 
vervallen.  

 

 Peuternieuws 
Eindelijk kunnen wij buiten genieten van het mooie weer. Op de tractor, de skelter, lekker in de 
zandbak onder het schaduwkleed of van de glijbaan af. Wat fijn om weer buiten te zijn! Binnen 
vermaken we ons ook met allemaal leuke vrolijke werkjes met een vaak zonnig thema. We hopen 
maar dat het nog heel lang mooi weer blijft, op naar de zomer! 

 

 Formatie schooljaar 21-22 
Ieder schooljaar wordt er opnieuw gekeken naar het aantal leerkrachten die op een school mogen 
werken. Het uitgangspunt is het leerlingaantal. Als er dus veel kinderen van school afgaan is dit 
automatisch van invloed op het aantal leerkrachten op je school. Omdat wij relatief grote groepen 
8 hebben de laatste paar jaar, merken we dit. In theorie zouden wij totaal voor ongeveer 4 dagen 
werk moeten inleveren. Dat zou betekenen dat er mensen voor een deel naar een andere school 
zullen moeten.  
Maar, er is een enorm bedrag van onze overheid naar alle scholen gegaan om in te zetten op 
ontstane achterstanden door het hele corona gebeuren (de NPO gelden, Nationaal Programma 
Onderwijs). Daar gaan wij ons voordeel mee doen! Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om extra 
mensen in te zetten, zo de groepen relatief klein houden, extra leerkrachten in school die 
bijvoorbeeld extra instructiegroepen gaan begeleiden enz. enz. Wij hebben inmiddels een plan 
klaar liggen. Zodra alles definitief rond is, krijgen jullie als eerste bericht.  
Om het op zijn Gronings te zeggen: ‘Komt aal goud!’. 
 

 

 Oud papier 2021 
09 juli 
10 september 
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26 november 
Locatie: parkeerplaats school, Hilmaarweg 19. 
De container zat weer helemaal vol. Super! Helaas stond ook nu weer papier buiten de container 
met de deuren wijd open en hierdoor is het overal naartoe gewaaid. Navraag bij Virol heeft 
opgeleverd dat het verzamelde gewicht niet toereikend is om er nog een container bij te bestellen. 
Dit is voor ons niet rendabel. Een oplossing is, het papier veel netter op te stapelen in volle dozen. 
Hoe netter het erin komt, hoe meer erbij kan!  
Daarom bij deze een oproep, zijn er vrijwilligers die in het weekend willen helpen het papier zo 
netjes mogelijk op te stapelen? Als de container dan vol is, kunnen we de boel afsluiten met een 
slot zodat het niet weer op maandag vol ligt met weggewaaid papier.  
Wie wil ons 9 juli helpen??? 

 

Nieuws uit de Ouderraad 
Nog even en dat zit het schooljaar 2020/2021 er al weer op! De feestelijkheden en bijzondere 
dagen op school zijn dankzij het team afgelopen schooljaar gewoon doorgegaan. Waar nodig 
assisteerde de Ouderraad (OR) en we hebben twee keer digitaal vergaderd. De lijntjes blijken kort 
en het regelen van bijvoorbeeld de inkopen voor Sinterklaas, Kerst en Pasen was snel gedaan. De 
Koningsspelen konden helaas niet georganiseerd op de sportvelden en ook een lunch met elkaar 
als afsluiting bleek niet mogelijk door de beperkende coronamaatregelen. Als 'uitsmijter' voor de 
dag van de koningsspelen regelde de OR een toffe stormbaan naast de school.  
Wat er gedaan zal worden met de al betaalde bedragen voor de schoolreisjes (groep 1 tot en met 
6) wordt via een apart bericht gemeld. Voor het nieuwe schooljaar komt een plek vrij in de OR, 
omdat Annemieke Schinkel stopt. De overblijvende leden uit het team zijn: Riekie van den Berg en 
Ellen Dijkman en vanuit de ouders: Tes Oost, Annet Mulder, Marjan Schaap en Syta Timmer. Klop 
gerust bij een van ons aan als je meer informatie wilt.  
Hartelijke groeten van de OR 

 

Schoolfoto’s 
Onlangs is John Vos bij ons geweest om alle kinderen en groepen te fotograferen. Het weer was 
niet fantastisch, maar het is toch nog gelukt. Zodra alles klaar is, krijgen wij een berichtje. Er volgen 
dan nog instructies over hoe online te bestellen. Wordt vervolgd. 

 

IVAK cultuurlokaal 
Het IVAK, de culturele netwerkorgansiatie in de gemeente Eemsdelta, organiseert zoveel mogelijk 
culturele activiteiten op de verschillende scholen, bijvoorbeeld De Toefkes. Veel culturele 
activiteiten zijn door o.a. bezuinigingen verdwenen. Ook zijn in verschillende dorpen geen 
muziekvereningengen meer. Dat is hartstikke jammer. We proberen toch een divers aanbod te 
creëren in onze regio.  
Een initiatief is het cultuurlokaal. Cultuurlessen na schooltijd op scholen. Ook wij hebben voor het 
nieuwe schooljaar ruimtes in school beschikbaar gesteld voor diverse culturele activiteiten voor 
onze leerlingen. Denk aan dans, muziek, beeldend enz. Ivak gaat proberen culturele aanbieders 
aan te trekken voor onze locatie. Het werkelijke aanbod en op welke dagen hangt af van de 
mogelijkheden qua beschikbaarheid van de culturele aanbieders (docenten) en de mogelijkheden 
per school. Zodra er meer bekend is, krijgen jullie uiteraard bericht! 
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