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Agenda 
  

- 22 t/m 26 februari voorjaarsvakantie  
- 5 maart rapporten mee naar huis 

- 10 en 11 maart online rapportgesprekken 
- 26 maart volgende nieuwsbrief  
- 1 april filmavond 
- 5 april 2e Paasdag → vrij 
- 2 april Goede Vrijdag → vrij 
- 27 april Koningsdag → vrij 
- 3 t/m 14 mei meivakantie → vrij  

 
 

Maandelijks wordt u doormiddel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder interessant of 

belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website. 

Vanuit de directie 

Beste ouder/verzorger, 

We sluiten een zonnige voorjaarsvakantie af en gaan ons richten op de tweede helft van dit schooljaar. Wij hopen dit te kunnen 

doen zonder al te veel last te hebben van alle COVID-maatregelen. Wij willen u daarom met klem vragen ons te informeren op het 

moment dat er binnen uw gezin iemand positief test op COVID. Op deze manier kunnen we een uitbraak binnen de school 

proberen te voorkomen. U kunt ons bereiken via bavokring.dir@rvko.nl of 010-4116881. 

In deze nieuwsbrief leest u de belangrijkste informatie voor de komende periode. Heeft u vragen over de nieuwsbrief neem dan 

contact met ons op.  

 

Brengen en ophalen 

Zoals u weet zijn de afspraken rondom het brengen en halen van de leerlingen voor de vakantie iets aangepast. 

De leerlingen van groep 8 starten om 08.15 uur en zijn hierdoor elke dag een kwartier eerder klaar. 

De leerlingen van groep 7 starten om 08.20 uur en zijn hierdoor elke dag 10 minuten eerder klaar. 

De overige leerlingen starten om 08.30 uur en mogen vanaf 08.25 uur de school in.  

We merken bij het brengen en ophalen van de leerlingen dat het lang druk blijft bij het hek. Wij willen u vragen om bij het brengen 

en ophalen rekening te houden met de 1,5 meter maatregel, een mondkapje te dragen en z.s.m. huiswaarts te keren. Op deze 

manier kunnen we het halen en brengen voor iedereen zo prettig mogelijk laten verlopen.  

 

Ouders in de school 

Vanwege de COVID-maatregelen is het helaas nog niet toegestaan om ouders, zonder afspraak, in de school toe te laten. Wanneer 

u een van de leerkrachten wilt spreken neem dan vooraf contact op om een afspraak in te plannen.  

Wanneer u een afspraak heeft kunt u zich eerst melden bij meester Henk aan de hoofdingang. Hij is op de hoogte van de 

afspraken en weet dan ook in welke ruimte u moet zijn. 

Mocht u op school moeten zijn om uw kind(eren) op te halen voor een afspraak of om spullen te brengen dan kunt altijd bij de 

hoofdingang aanbellen. Meester Henk of juf Hafida zullen er dan voor zorgen dat u geholpen wordt. 
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Afname CITO-toetsen 

De komende weken gaan we in groep 3 t/m 7 de midden-toetsen van CITO afnemen. Normaliter doen we dit in januari, maar door 

de sluiting van de school was dit niet mogelijk. We nemen de toetsen af om te kijken hoe de kinderen er op dit moment voor 

staan. Aan de hand van deze informatie en de resultaten van het thuisonderwijs bepalen we wat er de komende maanden nodig is 

om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in de klas. De leerkracht van uw kind brengt u op de hoogte van de planning van de 

toetsen. 

Groep 8 zal de midden-toetsen dit jaar niet maken, wij hebben hiervoor gekozen omdat de resultaten van deze toetsen niet meer 

meegenomen worden in het schooladvies en we deze onderwijstijd goed kunnen gebruiken om het lesprogramma van groep 8 

voort te zetten. De adviesgesprekken zijn inmiddels met alle ouders van groep 8 gevoerd. 

In april zullen de leerlingen van groep 8 de eindtoets maken op basis van die resultaten kan er eventueel een heroverweging van 

het advies plaatsvinden. 

In de media wordt veel gesproken over achterstanden bij kinderen. We merken dat dit bij ouders, maar ook bij onze leerlingen 

voor onrust zorgt. Op dit moment spreken wij als school niet over achterstanden, we hebben een nieuwe beginsituatie en onze 

leerkrachten zullen er alles aan doen om vanuit deze situatie het allerbeste onderwijs te geven aan uw kind(eren). Wij hebben 

vertrouwen in onze leerlingen en leerkrachten.  

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

De afgelopen periode zijn er veel nieuwe leerlingen bij ons op school ingeschreven. Om alle nieuwe leerlingen een plek te kunnen 

geven op onze school is het erg belangrijk dat zij op tijd worden ingeschreven. We merken nu dat kinderen soms pas ingeschreven 

worden net voordat zij 4 jaar worden. Het is op deze manier voor ons moeilijker om in te schatten hoeveel groepen en leerkrachten 

wij voor een jaar nodig hebben. Nieuwe leerlingen mogen vanaf 2,5 jaar ingeschreven worden op school. Wanneer leerlingen vroeg 

ingeschreven worden kunnen wij op tijd op zoek naar nieuwe leerkrachten en indien nodig ook extra ruimte. 

Heeft u kinderen die nog geen 4 zijn schrijf ze dan alvast in! Voor inschrijvingen kunt u contact opnemen met juf Kristel via 

bavokring.dir@rvko.nl  

 

Nieuwe collega’s  

Vanaf maandag 1 maart krijgen wij er een aantal nieuwe collega’s bij op school! 

Juf Saskia zal op donderdag en vrijdag groep 1/2 draaien, zij vervangt daar tot de zomervakantie juf Katie die met 

zwangerschapsverlof is. 

Meester Frank was al een dag in de week bij groep 6 en vanaf deze week zal hij drie dagen per week ondersteunen in groep 6 bij 

juf Joyce en juf Irma. Hij volgt op dit moment de opleiding tot leerkracht aan de PABO en doet daarnaast al wat werkervaring op 

bij ons op school. 

Juf Kim zal vanaf deze week een dag ondersteunen in groep 7. Zij is als zij-instromer gestart aan de PABO en gaat de komende tijd 

in groep 7 aan de slag naast juf Michelle.  

 

Rapporten 

Op 5 maart krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. De leerlingen van groep 1 en 2 zullen een speciaal coronarapport 

ontvangen, omdat de laatste observatiegegevens al met deze ouders zijn besproken tijdens de voortgangsgesprekken in november. 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen het reguliere rapport. Hierin zijn alle toetsresultaten tot 15 december opgenomen en 

zal de leerkracht een toelichting geven op de verschillende vakgebieden. Op vrijdag 5 maart gaat het rapport mee naar huis en op 

woensdag 10 en donderdag 11 maart zullen de rapportgesprekken online plaatsvinden.  

 

Stagiaires 

Vanaf deze week zullen er weer nieuwe stagiaires starten in de groepen. De stagiaires van uw kind(eren) worden voorgesteld via 

de nieuwsbrief van de eigen groep.  

 

Filmavond 

Dit jaar kon vanwege de COVID-maatregelen het kerstdiner niet doorgaan, daarom was er voor een andere invulling gekozen. Een 

filmavond! Deze kon toen, door de verplichte sluiting van de school helaas niet doorgaan. Daarom hebben we besloten de 

filmavond te verplaatsen. De datum die we nu voor ogen hebben is donderdag 1 april. Nee, het is geen grapje! Meer informatie 

over deze avond volgt nog! 
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Schoolreis 

In het verlengde van het bericht over de filmavond ook een bericht over het schoolreisje. 

Op dit moment heeft ons bestuur, de RVKO besloten dat alle uitjes tot de meivakantie i.v.m. de COVID-maatregelen niet door 

kunnen gaan. Vanwege de maatregelen is het op dit moment ook niet mogelijk om bij Stichting Meedoen een fonds aan te vragen 

voor het schoolreisje.  

Onze schoolreis stond gepland op 1 april, deze gaat dus niet door. In plaats daarvan willen we op 1 april de filmavond plannen. 

Wij hopen het schoolreisje later in het schooljaar te kunnen plannen. Hierin zijn we afhankelijk van de maatregelen die de overheid 

neemt. We houden u hiervan op de hoogte.  

 

Online ouderavond 

Het leven is in een korte tijd veel veranderd, voor iedereen vraagt dit flexibiliteit en creativiteit. Dit kan soms zorgen voor 

spanningen en verveling en mogelijk andere uitvluchten zoals middelen of veel gamen. 

Om ouders meer te informeren organiseert Youz verslavingszorg in samenwerking met scholen, samenwerkingspartner en de 

gemeente online ouderavonden. U kunt hier gratis aan deelnemen.  

Er zijn vier verschillende thema-avonden: 

 

- Het puberbrein en opvoedtips  
 

- Alcohol, lachgas en energydrink 

 

- Tabak, waterpijp en cannabis 

 

- Gamen & social media 

 

 

Via het volgende formulier kunt u zich aanmelden voor het thema naar keuze. Bent u geïnteresseerd in meerdere thema’s dan kunt 

u zich daarvoor aanmelden. Aanmelden kan via deze link → Online ouderbijeenkomsten (google.com) 

 

Youz is beschikbaar voor vragen en advies. Op www.puberenco.nl kunt u meer informatie vinden over diverse middelen zoals: 

alcohol, roken, drugs, gokken en gamen.  

 

Ook vindt u hier tips over onderwerpen als opgroeiende tieners en groepsdruk. Het kan zijn dat u een specifieke vraag heeft of een 

situatie wilt voorleggen. Dan mag u altijd contact met ons opnemen. 

 

Dit kunt u doen via de chat of door een mail te sturen naar preventie@youz.nl  Bij de chat is er een preventiemedewerker actief, 

welke deskundig is op het gebied van deze vraagstukken. 

 

Voor jongeren is er ook een website waar zij terecht kunnen, namelijk; www.maakjekeus.nl  

Zij kunnen ook de chat functie gebruiken voor vragen en/of advies. 
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