
 

 

Nieuwsbrief 8 juni  ‘20 

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 gaat niet door, verplaatst naar  
                                                                     maandag 15 juni 
02 juli      Rapport/eindverslag mee naar huis 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Scholen open op 8 juni ‘20 
Maandag 8 juni zijn de kinderen vrij van school en de kinderen gaan deze week van 9 juni tot 12 
juni nog in de vertrouwde A en B groepen naar school. We proberen zo de rust te bewaren voor 
jullie en voor de kinderen. Dit geeft ons de ruimte om zorgvuldig alles te kunnen voorbereiden. 
De komende week (8 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 
 
Verdere nieuwe Corona afspraken: 

• Hele klassen naar school: Vanaf dinsdag 16 juni gaan alle kinderen weer naar school. 
We hopen dat het lukt om voor alle groepen een leerkracht te hebben. Door de 
Coronasituatie missen wij enkele leerkrachten. Dit proberen we zo goed mogelijk op te 
vangen. Het kan voorkomen dat we incidenteel een klas naar huis moeten sturen, want 
een groep verdelen over andere groepen is geen optie in deze tijd. Natuurlijk hopen we dat 
dit niet nodig zal zijn en zullen wij jullie tijdig informeren hierover. 

• Afspraken: Alle afspraken die de afgelopen weken gemaakt zijn blijven hetzelfde. We 
maken gebruik van drie ingangen, we letten goed op de juiste hygiëne afspraken en zorgen 
ervoor dat de kinderen regelmatig hun handen wassen. De schoonmaak heeft extra tijd 
gekregen om na schooltijd deurklinken, wc’s, kranen etc. schoon te maken. Er zijn 
voldoende schoonmaakmaterialen aanwezig in de school. 

• Overblijf: We hebben ervoor gekozen de overblijf de laatste weken zelf te regelen, net 
zoals afgelopen weken. We willen geen verwarring scheppen en houden ons zo aan de 
corona regel dat ouders niet in de school mogen komen. De kinderen zijn dus tot de 
Zomervakantie om 13.45 uit. Kinderen die naar de BSO gaan kunnen bij de leerkracht 
wachten tot ze opgehaald worden. 

• Leerlicht: Vanaf volgende week zal Leerplicht contact opnemen met ouders waarvan de 
kinderen nog niet op school komen. Gelukkig hebben we deze week al verschillende ouders 
kunnen bereiken en zien we veel kinderen weer terug op school. 

• Informeren: Áls er een leerling of leerkracht op onze school positief getest wordt op 
Corona zal de school alle ouders onmiddellijk informeren! Dat is een gezamenlijke afspraak 
die gemaakt is met alle scholen van Spaarnesant.  

• Trakteren: Het is helaas nog niet toegestaan een traktatie uit te delen als uw kind jarig is. 
Wilt u zich aan deze afspraak houden om verwarring te voorkomen? 

• Ziekmelden: Als u uw kind ziek meldt zijn wij vanaf nu verplicht om door te vragen over 
de klachten van uw kind. Wij houden de meldingen zorgvuldig bij. 

• GGD: Bij deze nieuwsbrief ontvangt u informatie van de GGD over het laten testen van uw 
kind bij verdenking van Corona.  



 

 

• Gymlessen: Deze vinden zo veel mogelijk buiten plaats. Als dit niet mogelijk is kunnen de 
kinderen de gymzaal in maar de kleedkamers en de douches worden niet gebruikt en de les 
wordt dusdanig aangepast dat zweten niet gestimuleerd wordt. 

• 4-jarigen: Nieuwe 4-jarige kleuters mogen naar school komen. De leerkrachten nemen 
contact op met de ouders van deze kinderen om te overleggen hoe we dit regelen in deze 
tijd, omdat ouders niet mee naar binnen mogen. 

 
Kampgeld Groep 8 
Groep 8 gaat helaas niet op kamp. De leerkrachten van groep 8 hebben wel iets leuks gepland voor 
de kinderen bij ons op school. Alle ouders van groep 8 krijgen de komende periode het kampgeld 
teruggestort op hun rekening. Dit wordt door Club Collect afgehandeld. 
 
Studiedag : 
Op woensdag 17 juni staat in de jaarplanner de laatste studiedag gepland. Deze verschuiven we 
naar maandag 15 juni.  
 
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 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. 
 

• Indien u vragen heeft over deze nieuwsbrief kunt u deze stellen via : info@piramide-
haarlem.nl. 

 
 
 
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


