
 

 

Nieuwsbrief 26 mei  ‘20 

01 juni      2e Pinksterdag, alle kinderen vrij. 
02 juni      Start afnamen Cito E   
04 juni      MR vergadering 19.00 uur 
08 juni  Kinderen geen school. Overleg aanpak en 

voorbereidingen nieuwe richtlijnen opening 
school. 

09-12 juni Kinderen in halve groepen naar school zoals 
bekend 

15 en/of 18 juni     Afname NIO groep 7 
15 juni      Studiedag leerkrachten, alle kinderen vrij.  
17 juni      Studiedag verplaatst naar maandag 15 juni 
02 juli      Rapport/eindverslag mee naar huis 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Scholen open op 8 juni ‘20 
Zoals u heeft kunnen horen is het de bedoeling dat de scholen 8 juni weer open gaan voor alle 
kinderen. Het protocol dat door de PO-raad geschreven wordt en dat voor alle basisscholen 
richtlijnen voorschrijft, is echter pas volgende week klaar. Daar is volgende week woensdag 
overleg over binnen Spaarnesant. Dan bespreken we met elkaar of dit op de scholen haalbaar is en 
hoe we dit gaan organiseren. We willen dit graag goed voorbereiden.  
Daarom zijn ook maandag 8 juni de kinderen vrij van school en gaan de kinderen van 9 juni tot 
12 juni in de vertrouwde A en B groepen naar school. We proberen zo de rust te bewaren voor 
jullie en voor de kinderen. We wachten de nieuwe maatregelen af en brengen iedereen zo snel 
mogelijk op de hoogte. Daarnaast geeft het ons de ruimte om zorgvuldig alles te kunnen 
voorbereiden. 
De komende twee weken (2 juni t/m 12 juni) gaan we dus verder met het geven van les aan halve 
groepen:  
A-groepen: dinsdag en donderdag 
B-groepen: woensdag en vrijdag 
 
Mocht echter blijken dat bovenstaand besluit niet is toegestaan als het protocol beschikbaar is, dan 
wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. 
We begrijpen dat het verwarrende tijden zijn, zowel voor jullie als voor ons. We proberen zo veel 
mogelijk de rust en kwaliteit te bewaren. 
 
Studiedag : 
Op woensdag 17 juni staat in de jaarplanner de laatste studiedag gepland. Deze verschuiven we 
naar maandag 15 juni. Het kán zijn dat we de laatste schoolweken ook in halve groepen gaan 
werken en zo hoeven we niet te schuiven in de dagen dat de kinderen in groepen naar school 
komen. Tijdens een studiedag is er geen noodopvang. 
 
Cito toetsen 
Vanaf 2 juni worden de Citotoetsen afgenomen. (Kleutertoetsen: rekenen en taal,  Groep 3 t/m 7: 
rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen en spelling). Wij gaan de scores analyseren en 
kunnen zo goed zien wat de kinderen nog moeilijk vinden of wat ze gemist hebben. In het nieuwe 
schooljaar passen we dan het onderwijsaanbod gelijk aan de bevindingen aan. Zo proberen we 
eventuele achterstanden op te speuren en in te halen. Het is natuurlijk prettig en wenselijk dat er 
dan zo veel mogelijk kinderen naar school toe komen, zodat we alle kinderen kunnen toetsen en in 
beeld hebben. 
 



 

 

Geen rapporten, wel een eindverslag! 
Aan het eind van dit schooljaar krijgen de kinderen dit jaar geen rapport mee. Het is niet reëel om 
een rapport te schrijven. De kinderen hebben weken thuis gewerkt en zijn veel minder op school 
geweest, hebben minder instructie gehad en minder methodetoetsen gemaakt.  
 
Zoals u heeft kunnen lezen nemen we wel de Cito toetsen af om te kijken hoe het huidige niveau 
van uw kind is en wat we op school kunnen aanpassen om gemiste lesstof extra aan te bieden in 
het nieuwe schooljaar.  
 
U ontvangt wel een persoonlijk eindverslag over uw kind. Dit wordt in het rapport gevoegd. In dit 
eindverslag staat informatie over o.a. werkhouding, de inzet bij het thuiswerken, een terugblik 
over het afgelopen jaar en vooruitblik volgend schooljaar. Ook de Cito E-score wordt erin vermeld.  
 
De Cito E score van dit jaar telt in groep 6 en 7 niet mee voor hun eindadvisering in groep 8 omdat 
het geen eerlijke score oplevert. 
De kinderen krijgen hun eindverslag mee op 2 juli ’20. 
 
Juf Jaqueline 
Vanaf vrijdag 29 mei zal juf Jaqueline van 9.00 u tot 12.00 weer aanwezig zijn op school. In de 
middag werkt zij thuis. Zij zal erg letten op de Corona-afspraken i.v.m. haar privéomstandigheden.  
 
 
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


