Nieuwsbrief februari 2021
Beste ouders
Het is niet alleen heel fijn dat iedereen weer gelukkig hele dagen naar school kan maar ook dat we
een prachtige week met zon, sneeuw en ijs hebben gehad. Iedereen werd een stuk vrolijker van het
heerlijke zonnetje, ook al was het soms best koud. Jammer wel dat het hier en daar glad was.

De kinderen waren maar wat blij dat ze allemaal weer naar school mochten. School is er niet alleen
om te leren maar zeker ook om weer met vriendjes en vriendinnetjes te zijn. En het leuke is: dat gaat
ook samen.

Extra lessen
Vanaf de herfstvakantie hebben wij veel extra lessen kunnen inzetten. De subsidie was ook zeker
bedoeld om – naast de gewone lesdag- kinderen extra les te kunnen krijgen. Dat is gelukt. Toch viel
het niet altijd mee voor de kinderen om de extra inspanning te leveren.
De overheid wil graag dat ALLE ouders waarvan hun kind extra les heeft gekregen een
vragenformulier invult.
Dit kan digitaal. Het invullen duurt ongeveer een kwartier. U kunt de vragenlijst openen via de
volgende link: https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2aYkKvwAXAMMH6l
Voor ouders die dit lastig vinden is er ook een papieren-versie. Zou u deze na de voorjaarvakantie
weer willen in leveren? U kunt de link naar de vragenlijst ook op onze website vinden onder de
naam: oudermail deelonderzoek.
Meer informatie vindt u onderaan de nieuwsbrief.
Het is voor de school erg belangrijk dat u deze invult. De toegezegde subsidie komt alleen naar de
school toe wanneer ouders een vragenlijst invullen.
Naar aanleiding van de resultaten van de Cito toetsen zullen wij na de voorjaarsvakantie weer met
extra lessen starten, mogelijk in een andere samenstelling en mogelijk op andere tijdstippen voor uw
kind.
In de 1e week na de vakantie krijgt u ons nieuwe rooster.

UNIT nieuws
In de unit is weer met veel plezier en enthousiasme samengewerkt met meten en wegen. Schatten,
vergelijken en daadwerkelijk meten. Wat werd er intensief samengewerkt en geleerd!

Cito toetsen
Januari en Februari zijn ook de maanden waarin er Cito toetsen worden afgenomen. Doordat de
kinderen gedurende de lockdown toch veel lessen hebben gevolgd hebben wij besloten de toetsen
gewoon af te nemen. Op deze manier krijgen wij zicht op wat er goed gaat en wat nog extra
aandacht moet hebben.
Ook voor de leerlingen zelf is het belangrijk om te weten: wat lukt mij al goed en waar moet ik extra
mee oefenen. Er staat: extra. Dat betekent dat dit extra echt ook extra is en dus na schooltijd.
Soms zijn we blij verrast met de goede resultaten, soms zijn we ook teleurgesteld...
Het blijkt dat het lezen bij heel veel kinderen achterblijft waardoor ook de woordenschat en
begrijpend lezen minder scoren. Juist veel lezen is van zo'n groot belang. En dat begint al
bij de kleuters. Voorlezen is van groot belang, daar begint het al. Maar ook gedurende de hele
basisschool is veel lezen enorm belangrijk. Veel leeskilometers maken!!
En natuurlijk proberen wij om er een feestje van te maken wanneer kinderen de letters goed kennen
en heel langzaam beginnen te lezen en we hopen dan ook met plezier! Helpt u mee ?

Het letterfeest was dan ook heel geslaagd en bij een feetje hoort natuurlijk ook taart!

Om het lezen te bevorderen gaat ook het project De Schoolschrijver starten na de
voorjaarsvakantie voor de groepen 4, 5 en 6. Vorig schooljaar hebben we hier ook aan mee kunnen
doen en de meeste kinderen hebben enorm genoten.
In het kader van het grote belang van voorlezen tijdens de Voorleesdagen is wethouder Paul Dirkse
op bezoek gekomen om het boek Coco kan het voor te lezen.

Een prachtig thema: wanneer je maar oefent gaat het lukken. Dat is ook wat wij onze leerlingen
willen meegeven: volhouden en doorzetten! Leren vraagt inspanning en moeite. Zonder dat heb je
niets geleerd. Wil je succes hebben op school en in je leven dat gaat het hierop: nieuwgierig

zijn, durven, doorzetten en volhouden!
In onze schoolrap zingen we niet voor niks:

Je leert hier wat je kunt
Ontdek hier jouw talent
Jij bent zoveel waard
Dit is jouw moment
en ook

We reizen naar de toekomst
We geven echt nooit op!

U kunt uw kind hierbij helpen

Zoals u weet hebben wij de mogelijkheid om extra lessen in kleine groep aan te bieden. Daar zijn wij
heel erg blij mee. Wel van groot belang is dat kinderen ook daadwerkelijk aanwezig zijn, en daar
hebben we u hard bij nodig!!! Belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw kind op tijd bij de extra les is.
Na de voorjaarsvakantie gaan we nieuwe groepen maken. Zodra dit geregeld is laten we u dit via uw
kind horen. Helaas hebben we niet meer het budget om zo veel RT in te zetten, dus we zullen een
keuze moeten gaan maken.
Verlengde Leertijd
In de vorige nieuwsbrief had ik u al geïnformeerd over de (verplichte) verlengde leertijd voor
sommige groepen. Leren doe je namelijk niet alleen maar op school en uit leerboeken. Juist dat
andere leren is ook zo heel erg belangrijk.
Groep 8 gaat na de voorjaarsvakantie op 3 maart starten met stichting Move en SOL om gedurende
6-7 weken op woensdagmiddag van 14.00-16.00 een maatschappelijk project te bedenken én uit te
voeren.
Groep 5 en 6 gaan 23 maart starten

Tot slot: namens het team wens ik u een fijne voorjaarsweek toe. We zijn allemaal toe aan een
beetje lente.
Let op: Op maandag 1 maart heeft het team een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. We zien ze
weer graag op dinsdag 2 maart!

Beste ouder/verzorger,
De basisschool van uw kind(eren) heeft een programma lopen voor kinderen die extra hulp nodig
hebben vanwege de schoolsluiting en het online onderwijs in Coronatijd. Samen met de school
onderzoeken we of achterstanden verdwijnen, maar ook of door dit programma kinderen gelukkiger
zijn op school.
We hebben hiervoor een vragenlijst gemaakt. We vragen u, als ouder, om deze vragenlijst in te
vullen. Het maakt niet uit of uw kind wel of niet meedoet aan het programma. De vragenlijst is
gemaakt voor ouders van kinderen die deelnemen én ouders van kinderen die niet deelnemen.
De vragen gaan over:
- Hoe leuk uw kind het vindt op school (motivatie)
- Hoe goed uw kind zelf vindt dat hij/zij het op school doet (zelfconcept)
- Hoe gelukkig uw kind is op school (welbevinden)
- Hoe goed uw kind met andere kinderen kan opschieten (sociale acceptatie)
Door de vragenlijst in te vullen, helpt u de school en het Ministerie van Onderwijs Cultuur &
Wetenschap om te begrijpen of de programma’s goed werken voor kinderen. U mag zelf beslissen of
u wel of niet meedoet. Wanneer u liever niet meedoet, maakt dat verder niet uit voor u, of voor uw
kind(eren). Niemand kan zien of u heeft meegedaan.
Als u mee wilt doen, vragen we u om de vragenlijst twee keer in te vullen. Dat doet u één keer nu, en
één keer wanneer het programma op de school afgelopen is. Zo kunnen we zien of er iets veranderd
is in hoe uw kind zich voelt. De school laat u weten wanneer u de vragenlijst voor de tweede keer in
kan vullen. Als u meerdere kinderen op deze school heeft, willen we u vragen om de vragenlijst
meerdere malen (dus voor al uw kinderen) in te vullen.
Antwoorden op de vragenlijst zijn anoniem. Niemand krijgt dus te zien welke antwoorden u gegeven
heeft. Wel willen we graag zien welke antwoorden op de twee vragenlijsten bij elkaar horen.
Daarom vragen we u naar de naam van de opa en oma van uw kind. Die namen gebruiken we om
een soort code te maken.
We willen graag dat u de vragenlijst voor uw kind invult. De vragen gaan over hoe uw kind zich voelt,
en dus niet over uzelf. Het is voor kinderen moeilijk om de vragenlijst zelf in te vullen. Daarom
vragen we u om de vragen te beantwoorden. Natuurlijk kan uw kind helpen met het beantwoorden
van de vragen. Ook kunt u de vragenlijst samen met uw kind invullen.
We hopen heel erg dat u de vragenlijst wilt invullen. Zou u dit uiterlijk binnen 3 dagen nadat u deze
mail gekregen heeft willen doen? Het invullen duurt ongeveer een kwartier. U kunt de vragenlijst
openen via de volgende link:
https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2aYkKvwAXAMMH6l
Op deze pagina vragen we u eerst om toestemming te geven voor deelname. Daarna kunt u de
vragenlijst invullen.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw hulp. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen via
inhaal.fgb@vu.nl.
Met vriendelijke groet,
Dr. Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam
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