
 

 

 EXTRA In de kijker 
Schooljaar 2019-2020 

 
  

Verrekijkers voor jullie! 
Een pluim voor jou een iedereen! 
Een virtueel bosje bloemen voor in huis! 
Een dikke duim voor al het werk! 
En 2 extra ballen in de buis! 
 

 
                                                  
Enkele data  

 De Eerste Communie was verplaatst naar 28 juni. Maar op deze datum 
gaat het ook niet door. Een nieuwe datum wordt later bepaald.  

 Vanavond is er geen OUD PAPIER.  

 Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei hebben we vrij! Een fijn weekend 
gewenst.   

 
Hoe verder? 
De kinderen zijn nu na weken thuiswerken,  drie dagen weer  op school geweest.  
Er is op school, maar ook thuis weer hard gewerkt. 
Zoals wij het hebben ervaren was het weer een goede, maar wel een bijzondere start. 
We geven de kinderen voldoende ruimte om te “wennen” en om hun verhaal kwijt te kunnen, om zo 
op een rustige manier de draad op school weer op te pakken. 
Het is natuurlijk best bijzonder om maar met de helft van de groep te zijn. 
We werken verder aan (nieuwe) doelen. Daarnaast onderhouden we de doelen van de afgelopen 
periode. Het accent ligt daarbij op de doelen van de basisvakken:  lezen, taal, spelling en rekenen. 
Door middel van de lessen, de observaties, de methodetoetsen en het monitoren van het 
thuiswerken bekijken we hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld. 
 
We gaan in ieder geval de komende periode in groep 3 en 4 de leestoetsen afnemen. Wat er met de 
Cito-toetsen gebeurt, is op dit moment nog niet duidelijk.  
Het laatste rapport van dit schooljaar zal er anders uitzien. Twee weken na het eerste rapport is het 
thuisonderwijs namelijk al gestart.   
Over de oudergesprekken die gepland staan in juni kunnen we  op dit moment nog geen 
duidelijkheid geven.  Dit zal afhankelijk zijn van de richtlijnen waar we ons aan moeten houden.   
We hopen u hierover binnenkort te informeren. 
 
Bijlage 
Brief SKOLO n.a.v. berichtgeving herstart basisonderwijs 8 mei.  
 
 
 
  

Een kijkje in “de huiskamers” 


