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Beste ouders 

Wat is het toch een rot tijd: de tijd van de Corona! 

In de vorige nieuwsbrief meldde ik u dat we er als school: leerkrachten en kinderen er aardig 

doorheen leken te komen. Maar het was nog niet geschreven of de eerste meldingen van Corona 

kwamen helaas door, van leerkrachten en ook gezinnen. 

 

Inmiddels zijn juf Rosalie en juf Lauren weer hersteld. Gelukkig hadden zij weinig klachten. 
Juf Maryam en juf Sonja zijn fors ziek geweest en herstellend maar dat verloopt erg langzaam.  
Helaas is juf Anaëlle ook positief getest als ook juf Rabha. 
U merkt het wel: wij en ook u en de kinderen worden niet gespaard!! 

Leerkrachten proberen zo goed mogelijk werkschema's voor kinderen te maken om er toch voor te 

zorgen dat ze een beetje in de leerstand blijven. 

LEZEN IS ALTIJD GOED!! 

 

Zoals u zult begrijpen is de GGD heel alert, zeker als het gaat bij scholen. De besmetting kan snel 

gaan. Wij krijgen direct de melding dat de kinderen dan 5 dagen in thuisquarantaine moeten. 

Dat betekent dat de kinderen echt daadwerkelijk thuis moeten blijven, niet met vriendjes en 

vriendinnetjes mogen /kunnen spelen en na 5 dagen een test doen. Als de test negatief is mag het 

kind weer naar school. Ouders die hun kind niet willen laten testen moeten dan 10 dagen in 

quarantaine. 

 

Jammer genoeg gebeurt het nog regelmatig dat kinderen naar school komen die veel hoesten of 

aardig verkouden zijn. Hoewel verkoudheid erop zich natuurlijk bij hoort is het in deze tijd van 

belang te weten dat kinderen geen Corona hebben.  

Het advies is dan ook: mocht uw kind verkouden zijn, laat het testen! En tijdens de verkoudheid niet 

naar school behalve wanneer de uitslag van de PCR test echt negatief is.  

 

 
 

Ramadan 

Veel ouders en ook kinderen zijn inmiddels gestart met de Ramadan, een feestelijke tijd van vasten, 

gebed, bezinning en gezamenlijke maaltijden nuttigen. Ook hier geldt dat Corona een bedreiging 

vormt. De besmettingen kunnen zo erg hard gaan. Toch wensen wij u allen een goede Ramadan! 

Veel oudere leerlingen willen heel graag meedoen. Dat is begrijpelijk. Tegelijkertijd is het een tijd 

waarin er minder geslapen kan worden, iets wat kinderen wel hard nodig hebben, zeker voor de 

concentratie op school. 
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TUINTJES 

Het is gelukkig ook weer voorjaar: langzaam wordt de natuur weer wat groener, het zonnetje schijnt 

steeds meer. 

De leerlingen van groep 6 gaan weer wekelijks naar de tuintjes. Er wordt geschoffeld, er wordt 

gezaaid: kortom er wordt hard gewerkt 

  

 

Ook hebben de kleuters en de kinderen van de INT hun natuuractiviteiten gehad. 

Het is natuurlijk interessant: want.......wat groeit er eigenlijk tussen de stoeptegels??? 
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Samenwerking met het Stedelijk Gymnasium 

Sinds 4 weken zijn er op maandag en dinsdag leerlingen van het gymnasium op onze school om te 

begeleiden met het lezen: het leesproject. 

Deze samenwerking hebben wij al jaren. Het leesproject is een van de samenwerking activiteiten. 

Het Maatjesproject is een ander. Helaas hebben wij besloten om dit schooljaar het Maatjes-project 

tijdelijk te stoppen vanwege Corona.   

Gelukkig zijn we wel gestart met het leesproject. Deze gymnasten stoppen voor de meivakantie. 

  

Verlengde leertijd 

Helaas zullen alle extra lessen na schooltijd stoppen. De subsidie is volledig besteed en wij kunnen 

deze extra mensen niet meer inhuren. 

Vanaf de herfstvakantie hebben heel veel kinderen de mogelijkheid gekregen om extra te oefenen 

met die vakken die ze nog extra konden oefenen. Hoewel we beseffen dat extra les na schooltijd niet 

altijd meevalt is er een deel van de kinderen die er altijd heel trouw waren!! Kanjers zijn dat. 
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Er was echter ook een deel “die geen zin had” of “een afspraak” hadden. Helaas hebben zij 

onvoldoende kunnen profiteren. 

Er bestaat nog een kleine kans dat we nog wat extra subsidie krijgen. Ik heb het in ieder geval 

aangevraagd. Wanneer dit toegezegd wordt zullen we alsnog een aanbod doen voor kinderen die er 

altijd trouw waren en gemotiveerd zijn om zichzelf te verbeteren. Mocht het gaan lukken zullen we 

de kinderen en hun ouders hierover informeren. 

Project MOVE 

Op verschillende manieren leer je. Je leert op schoolvakken zoals lezen, rekenen, taal. Maar je leert 

ook zeker op andere manieren: samen werken, organiseren, onderzoeken, presenteren. Kortom: er 

valt zoveel meer te leren dan alleen de schoolse vakken. 

Eén van de activiteiten waarin je “maatschappelijk “leert is met het project Move. 
Overleggen, onderzoek doen, een plan maken en uitvoeren: het hoort er allemaal bij 

   
 

     

Gelukkig is SOL er ook: zij zorgen voor de broodnodige beweging om het hoofd weer leeg te maken 

en nieuwe energie op te doen. 
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Een andere manier van leren is: theaterlessen. Groep 5 en groep 6 hebben de afgelopen weken 

theaterlessen gehad in het kader van Verlengde Leertijd. Het enthousiasme is groot en we merken 

dat er echte talenten tussen zitten!!! Meester  

De leerlingen van groep 4 en 7 komen later in het jaar aan de beurt. 

 

  

Maar natuurlijk wordt er zeker ook nog gewoon gewerkt met rekenen…. 
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en leren van nieuwe woorden...    

       

Na hard oefenen verdien je soms ook een diploma! 

Eindtoets 

Deze week doen de kinderen van groep 8 de Cito Eindtoets. Altijd heel spannend natuurlijk. 

Hoewel het advies al gegeven is kan de uitslag van deze Eindtoets toch nog invloed hebben. Mocht 

een kind de toets beter maken dan kunnen ouders en leerkracht nog in overleg om het advies bij te 

stellen. Wanneer de toets lager uitvalt wordt er niet bijgesteld. 

Om de toets goed te maken is het natuurlijk van belang dat kinderen goed zijn uitgerust. Hoewel de 

Ramadantijd een belangrijke en feestelijke tijd is, is het helaas voor de Cito toets geen goede tijd. 

We merken eigenlijk al dat het tekort aan slaap van invloed is op de concentratie. 

Wij wensen u een goede ramadan en voor straks een gezellig Suikerfeest. Blijf gezond!! 

 


