
 

Nieuwsbrief 5 juni 2020 

 
Volledige openstelling scholen per 8 juni 
Vanaf maandag gaan alle kinderen weer alle dagen naar school op de voor onze school gebruikelijke 
schooltijden. Fijn dat de kinderen weer alle klasgenootjes kunnen ontmoeten in de groep. In het plan 
dat ik jullie woensdag gemaild heb, staan belangrijke zaken o.a. rondom brengen en halen en de TSO. 
Wellicht goed om nog even weer door te nemen. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie de richtlijnen vanuit de overheid nog eens in het kort. 
Nu we weer hele dagen gaan, zal nog steeds niet alles weer op volle kracht in school georganiseerd 
kunnen worden. We blijven natuurlijk te maken hebben met de geldende richtlijnen. Zo weten we nu 
al dat we de ontwikkelingsgesprekken anders vorm zullen moeten gaan geven en is ook duidelijk dat 

de Los Hoesshow Open Air aan het einde van het schooljaar niet door 
kan gaan. We zullen jullie via deze nieuwsbrief blijven informeren over 
zaken die anders zullen gaan. 
 
Ook willen we jullie langs deze weg nogmaals bedanken voor jullie 
inzet, meedenken en meewerken in de afgelopen periode waarin jullie 
de kinderen thuis moesten ondersteunen en begeleiden en vervolgens 
weer deels naar school moesten laten gaan en daarnaast jullie eigen 
werkzaamheden hadden. We waarderen enorm hoe jullie dit hebben 
gedaan! 
 

 
Cito LOVS toetsen 
In deze periode zouden eigenlijk de Cito LOVS E-toetsen worden afgenomen in de groepen 3 t/m 7. 
Mede op advies van landelijk deskundigen en de kwaliteitscoördinator van onze stichting hebben we 
besloten deze toetsen niet af te nemen. Na de afname van de M-toetsen hebben we een hele 
periode van afstandsonderwijs gehad. Nu we weer (deels) naar school gaan, ligt onze focus op het 
welbevinden van de kinderen en op het geven van instructies, zodat cruciale leerstof van het leerjaar 
toch kan worden aangeboden. Er zou veel onderwijstijd opgaan aan het afnemen van de toetsen en 
dat weegt niet op tegen het effect dat we vanuit de resultaten van de toetsen kunnen bereiken. De 
methodetoetsen, die wel worden afgenomen, bieden ons veel mogelijkheden voor een goede 
analyse, zodat we de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld kunnen hebben. Bij een beperkte 
groep kinderen (kinderen met dyslexie, kinderen met een leesdossier (vermoeden van dyslexie) en 
kinderen die halverwege het jaar niet voldoende ontwikkeling op leesgebied hadden laten zien, zijn 
wel de AVI en DMT-toets afgenomen. 
In de bovenbouw zijn/worden bij kinderen met een ontwikkelingsperspectief wel ook andere 
Citotoetsen afgenomen, zodat er voor volgend schooljaar voor hen direct een goed onderwijsplan 
ligt. 



Begin volgend schooljaar zal bij de kinderen van groep 8 de Cito Begrijpend lezen worden 
afgenomen, zodat we deze informatie mee kunnen nemen bij de formulering van onze voorlopige 
adviezen voor het voortgezet onderwijs.  
 
 
Vanuit de OR 
 

Schoolfotograaf 
Aanstaande dinsdag (9 juni) komt de 
schoolfotograaf weer naar onze school. In 
verband met de Coronamaatregelen 
worden er dit jaar alleen maar groepsfoto’s op school gemaakt. Voor 
de individuele foto’s biedt foto Vaarhorst een alternatief (zie 
hieronder). Door het vervallen van meerdere activiteiten die anders in 
de afgelopen maanden door de OR georganiseerd zouden zijn, is 
besloten dat de groepsfoto’s dit jaar door de OR aan elk kind worden 

aangeboden. Er zijn dus geen kosten voor de ouders. 
 
Aanbod foto Vaarhorst 
Voor diegenen die ook graag individuele schoolfoto’s en eventueel broertje/zusje foto’s willen 
hebben, is er de mogelijkheid deze te laten maken bij foto Vaarhorst aan de Spoorstraat 10. Hierbij 
wordt er meer tijd voor het ‘juiste plaatje’ genomen, maar betaal je niet de studioprijs. De tarieven 
zijn gelijk aan die van de normale schoolfoto’s. Een 13x18cm kost dan €3,50. De enige voorwaarde is 
een minimum bestelling van €10,- per kind. Voorbeeld van de te maken foto:  

 
 
 
Avondvierdaagse 
Eigenlijk zou volgende week de Avondvierdaagse plaatsvinden. Voor wie het leuk vindt om toch vier 

avonden te wandelen: er is een Avond4daagse home edition: 

https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/?utm_source=Deelnemers+Avond4daagse+-

+Home+Edition&utm_campaign=341d2f0ed1-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2f7819b742-

341d2f0ed1-137670205 

 
Schoolsportdagen groepen 7 en 8 
Het programma voor de schoolsportdagen voor de groepen 7 en 8 is aangepast. De groepen krijgen 
dit jaar alleen een atletiekprogramma aangeboden op het terrein van AVH. Waar ze normaal 
gesproken tegelijkertijd met groepen van andere scholen deelnemen aan de sportdagen, zal dat nu 

https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/?utm_source=Deelnemers+Avond4daagse+-+Home+Edition&utm_campaign=341d2f0ed1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2f7819b742-341d2f0ed1-137670205
https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/?utm_source=Deelnemers+Avond4daagse+-+Home+Edition&utm_campaign=341d2f0ed1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2f7819b742-341d2f0ed1-137670205
https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/?utm_source=Deelnemers+Avond4daagse+-+Home+Edition&utm_campaign=341d2f0ed1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2f7819b742-341d2f0ed1-137670205
https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/?utm_source=Deelnemers+Avond4daagse+-+Home+Edition&utm_campaign=341d2f0ed1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2f7819b742-341d2f0ed1-137670205


alleen met de groepen van de eigen school zijn. De beide groepen 7 gaan op maandag 15 juni van 
14.00 uur tot 15.00 uur. De beide groepen 8 zijn op dinsdag 16 juni aan de beurt op hetzelfde tijdstip. 
 
 
Alternatieve kampactiviteiten groep 8 
Als alternatief voor het kamp van groep 8 hebben we in de komende 
periode andere activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Vrijdag 12 juni 
zullen er voor hen op het grote grasveld een stormbaan en een aantal 
andere activiteiten georganiseerd worden. Op maandag 6 juli zullen ze o.a. 
gaan kanovaren en op donderdag 9 juli gaan ze zwemmen. Zo zullen ze toch 
een aantal dingen doen, die ze anders tijdens het kamp zouden hebben 
gedaan.  
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Bericht vanuit de Franciscusparochie over de aanmelding voor de Eerste Heilige Communie 
schooljaar 2020-2021; 

 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
08-06   Volledige openstelling basisscholen 
09-06   Schoolfotograaf 
12-06   Alternatieve kampactiviteit groep 8 
15-06   Verkorte schoolsportdag groepen 7 
16-06   Verkorte schoolsportdag groepen 8 
23-06   OR 
24-06   MR 
24-06   Studiedag: kinderen vrij! 
06-07   Alternatieve kampactiviteit groep 8 
09-07   Alternatieve kampactiviteit groep 8 
09-07   Afscheidsavond groep 8 
10-07   11.00 uur Uitzwaaien groep 8  
10-07   Laatste schooldag 
11-07 t/m 23-08 Zomervakantie 


