
 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLJAAR 2019-2020  20 mei 2020 – nr 15 

 

 
 
Eerste 1,5 weken weer op school 
De eerste anderhalve week school zit er al weer op. Wat was het fijn om elkaar weer te zien! We 
zagen vrolijke kinderen, enthousiaste leerkrachten en bij de hekken soms opgeluchte ouders ;). Wat 
is het fijn dat de kinderen weer een paar dagen naar 
school kunnen en we weer een beetje, al is het 
voorzichtig, richting het normale leven gaan. En vanaf 8 
juni mogen we weer met alle kinderen tegelijk naar 
school. Een heel mooi vooruitzicht! Verderop in dit 
Vliegernieuws vindt u een overzicht welke kinderen op 
welke dagen in de week na het Pinksterweekend 
worden verwacht.  
 
We hadden maandag 11 mei direct al hoog bezoek van 
onze burgemeester Peter Snijders en de wethouder 
Michiel van Willigen. Zij wilden graag zien hoe de 
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12 mei MR vergadering (online) 
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17 juni juffendag 
22 juni ouder-kind gesprekken 
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25 juni ouder-kind gesprekken 
1 juli Uitvliegeren groep 8 en 

afscheidsmusical groep 8 
2 juli afscheid juf Els met de leerlingen 

(pensionering) 
3 juli leerlingen vrijdag 
6 juli – 14 aug zomervakantie 
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richtlijnen van het RIVM er in de praktijk uitzagen. Ze maakten praatjes met de kinderen en vroegen 
naar hun ervaringen met de online lessen.   
 
Voor ons is het nu zaak weer een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen die de leerlingen 
hebben gemaakt en waar ze nu staan. Hieronder beschrijven hoe we gaan toetsen en wat dit 
betekent voor het rapport dat ze eind van het schooljaar krijgen.  
 

Woensdag 27 mei 
Aankomende woensdag 27 mei zijn alle leerlingen thuis. Zij krijgen dan een opdracht om thuis iets te 
maken dat terug komt in school als kunstwerk. Een nadere uitleg krijgen de leerlingen maandag of 
dinsdag mee naar huis.  
 

Afname toetsen 
De komende weken zullen we ons vooral bezig houden met het afnemen van methode toetsen om te 
bepalen welke onderdelen wel en niet goed worden beheerst door de kinderen. Na een lange 
thuiswerkperiode zijn er grote verschillen ontstaan en hebben we als leerkracht niet meer helemaal 
zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Daar waar we hiaten constateren zullen we ons 
lesprogramma aanpassen en waar het nodig is één op één met leerlingen gaan werken. Het werken 
met halve klassen tot 8 juni is nu wel een voordeel om dit mogelijk te maken.  
De Citotoetsen die we normaal eind mei en begin juni afnemen, worden verplaatst naar oktober. Dit 
is het advies van Cito, zij passen de normering aan zodat er dan een realistische uitslag uit de toetsen 
komt. Door de bijzonder situatie nu, is niet alle lesstof aan bod gekomen. Het zou niet zinvol zijn deze 
toetsen af te nemen.  
Voor groep 7 gaat het iets anders. Zij zullen eind september de Citotoetsen maken. Dit doen we om 
tijdig een voorlopig schooladvies te kunnen geven voor het voortgezet onderwijs (VO). Zo hebben zij 
voldoende tijd om zich te oriënteren op het VO. Het voorlopig advies dat normaliter eind van dit 
schooljaar aan hen wordt gegeven is dus ook een paar maanden uitgesteld. Wel hebben zij allen eind 
juni een gesprek met de leerkracht waar al wel gesproken wordt over de huidige stand van zaken.  

 
Rapporten 
Op het eind van het schooljaar krijgen alle kinderen hun rapport. 
Omdat we weinig resultaten (cijfers) hebben van de afgelopen 
maanden passen we het rapport aan. Er worden geen cijfers gegeven, 
maar er komt wel een verslag voor elk kind. In dat verslag wordt 
ingegaan op het sociale gedrag, de didactische ontwikkeling, het online 
werk, groeimogelijkheden etc. Daarmee krijgen de kinderen en u toch 
een beeld van de ontwikkeling die is doorgemaakt.  

 
Aanwezigheid leerlingen 2 t/m 5 juni 

Dinsdag 2 juni Groep A 

Woensdag 3 juni Groep B 

Donderdag 4 juni Groep B 

Vrijdag 5 juni Groep A 

 
 
Oudergesprekken 
Eind juni zijn de facultatieve ouder – kind gesprekken. Dat betekent dat we alleen een gesprek 
plannen als u dit wilt of wanneer de leerkrachten dit belangrijk vinden. De uitnodiging voor de 
inschrijving kunt u begin juni op Parro verwachten. We zullen er voor zorgen dat de gesprekken op 
voldoende afstand worden gehouden. Wanneer u liever op een andere manier een gesprek wilt 
voeren, bijvoorbeeld online, dan kunt u via de mail contact met de leerkracht opnemen. Zoals 
hiervoor al gezegd plannen we voor alle leerlingen uit groep 7 wel een gesprek i.v.m. het voorlopig 
advies dat zij eigenlijk zouden krijgen en dat nu naar begin oktober is verplaatst.  



 
Traktaties verjaardagen 
Er zijn afgelopen twee weken al weer verschillende verjaardagen 
gevierd op school. Iedereen neemt keurig voorverpakte traktaties mee, 
de interpretatie daarvan verschilt.  Daarom een aanvulling op de term 
‘voorverpakte traktaties’. Dit moeten voorverpakte traktaties uit de 
winkel zijn. Eigen gemaakte traktaties en deze vervolgens allemaal 
apart inpakken is dus niet de bedoeling. We begrijpen dat dit de keuze 

in traktaties erg beperkt, maar we zijn van mening dat deze maatregel aansluit bij de gestelde 
richtlijnen door het RIVM.  

 
Kamp en afscheidsmusical groep 8 
Voor groep 8 is het ontzettend jammer dat zij een groot deel van het laatste half jaar op de 
basisschool hebben gemist. Juist de periode waarin allerlei leuke activiteiten op het programma 
staan. We proberen voor deze leerlingen een mooi afscheid te organiseren. De ouders van groep 8 
hebben inmiddels bericht hierover gehad.  

 
Vliegershow 
Zoals u zult begrijpen gaat de Vliegershow dit jaar niet door. We kunnen u niet allemaal uitnodigen 
als we met niet meer dan 100 personen in het Anker mogen zijn. We zullen de kinderen deze dag wel 
een leuk programma bieden met een workshop. Maar een optreden kan dit jaar helaas niet.  

 
Schoonmaakavond (M-Z) verplaatst 
De geplande schoonmaakavond op 4 juni 2020 gaan we verplaatsen naar volgend schooljaar. Deze 
wordt na de herfstvakantie gehouden op donderdag 22 oktober, na de behandeling van de vloeren in 
de lokalen. Zet u deze datum vast in u agenda? 

 
Conciërge 
We hebben een vervanger gevonden voor de conciërgetaken die Peter Jeursen de eerste helft van 
het schooljaar uitvoerde. Jan Tijs Heideveld (vader van Emma, gr 1) is deze week begonnen. Welkom 
Jan Tijs! We hopen dat je het naar je zin krijgt bij ons op school.  
Met Peter gaat het gelukkig de goede kant op. Binnenkort, als de richtlijnen het weer toelaten, zal hij 
weer eens op de koffie komen.  

 
Vakantierooster volgend schooljaar 
Herfstvakantie   12 t/m 16 oktober 

Kerstvakantie   21 december t/m 1 januari 

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 

Goede Vrijdag/ Pasen 2 en 5 april 

Meivakantie inclusief koningsdag en 5 
mei  26 april t/m 7 mei 

Hemelvaart en de dag erna 13 en 14 mei 

2de Pinksterdag 24 mei 

Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 

 
Studiedagen 
Vrijdag 9 oktober (vrijdag voor de herfstvakantie) 
Woensdag 13 januari 
Maandag 1 maart (maandag na de voorjaarsvakantie) 
Dinsdag 25 mei (dinsdag na Pinksteren) 

 



Vacature Medezeggenschapsraad 
Eind van dit schooljaar loopt voor Edo Koch de zittingstermijn in de MR af. Dit betekent dat er een 
vacature in de MR is. Lijkt het u iets om mee te praten over het te voeren beleid op school? Laat het 
weten en stel u kandidaat. Zie de bijlage voor meer informatie.  
 

Gevonden voorwerpen 
In de bijlage vindt u enkele foto’s van de gevonden voorwerpen die nu nog op school liggen. Herkent 
u iets dat van u is, kom het dan komende week ophalen. Na het Pinksterweekend gaan de spullen 
naar een goed doel. 

 
 
Bijlagen:  

- Foto’s van gevonden voorwerpen 
- Vacature MR / ‘even voorstellen’ 


