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Beste ouders/ verzorgers,

Inmiddels zijn we alweer beland in de zevende week thuisonderwijs. We hebben onze
routine gevonden, de structuren zijn duidelijk, de kinderen doen hun schoolwerk, maar om
nu te zeggen dat het went, nee dat niet.
We missen de kinderen op school en het contact met u als ouder. Desondanks blijven we
nog even volhouden, alleen dan komen we uit deze situatie.
Mocht u ergens hulp bij nodig hebben of ergens tegenaan lopen, benader ons alstublieft. We
helpen u graag, binnen de mogelijkheden die we hebben.

Sanneke Batenburg en Machteld Metz



Mededelingen
Zwangerschapsverlof Juf Sanneke
Zoals de meesten van u wellicht zullen weten, is juf Sanneke zwanger. Het zwangerschapsverlof zal
officieel ingaan aan de start van de meivakantie. Juf Marrit zal dan de woensdag en vrijdag voor de
groep staan en juf Jacqueline zal de donderdag van juf Sanneke overnemen.
De directietaken zullen volledig door Machteld worden overgenomen.

Vanuit het RIVM is de huidige richtlijn dat zwangere vrouwen vanaf 28 weken zwangerschap niet
meer in contact mogen zijn met andere mensen. U kunt zich voorstellen dat dit in een klas een
onhaalbare situatie is. Om deze reden zal juf Sanneke vanaf 28 weken zwangerschap (na de
voorjaarsvakantie gaat dit in) op woensdag en vrijdag digitaal aanwezig zijn. Juf Marrit zal dan op
woensdag en vrijdag in de klas aanwezig zijn bij de kinderen en grotendeels de lessen verzorgen. Juf
Sanneke zal dan meekijken. Op donderdag zal Juf Jacqueline les geven. Juf Sanneke zal tijdens
deze verdeling iets meer administratie doen.

Onderzoekend leren
Aan het begin van dit schooljaar zijn wij gestart om ons als team van De Kriekenhof te
professionaliseren op het gebied van onderzoekend leren middels cursussen van de Erasmus
Universiteit. Aan de hand hiervan hebben wij ook een visie met elkaar opgesteld. Wij zijn vanaf dat
moment ook met onderzoekend leren aan de slag gegaan in de klassen.

De onderzoekscyclus is het hulpmiddel voor het begeleiden en/of uitvoeren van een onderzoek door
de klas of door een leerling. De cyclus bevat een stapsgewijze beschrijving en geeft daarmee
antwoord op de vraag welke stappen neem je als je onderzoekt?

Het onderzoekend leren start vanuit een verwondering of verbazing over de wereld om zich heen.
Daarna verkennen de leerlingen het onderwerp en bedenken ze wat ze al van het onderwerp weten,
wat ze nog niet weten en wat ze willen onderzoeken. Op basis daarvan stellen leerlingen een
onderzoeksvraag op en formuleren ze een verwachting. In het onderzoeksplan denken leerlingen na
over hoe het onderzoek eruit moet zien om de vraag te kunnen beantwoorden, waarna zij het
onderzoek uitvoeren. Aan de hand van de verzamelde resultaten formuleren de leerlingen een
conclusie die ze vervolgens aan de rest van de groep presenteren.

Studiedag
Tijdens de studiedag van 18 januari 2021 hebben wij een tussenevaluatie gemaakt over de doelen
van het schooljaar 2020-2021. Stichting CSG De Waard heeft een strategisch beleidsplan. Vanuit dit
beleidsplan hebben wij als school een schoolplan opgesteld en jaarlijks vloeit hier ons jaarplan uit met
doelen voor een schooljaar. Thema´s waar wij ons dit schooljaar mee bezig houden zijn:

● Onderzoekend leren
● Executieve functies



● Lesgeven via het IGDI model
● Begrijpend lezen en woordenschat
● Plusklas
● Continu rooster
● Godsdienstonderwijs
● Nieuw taal/spelling methode
● Doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 en de hogere groepen

Daarnaast heeft het team deze dag een start gemaakt met het maken van de rapporten en hebben de
kinderen weer de spullen opgehaald voor het vervolg van het onderwijs op afstand.

Cito toetsen
De CITO toetsen worden pas afgenomen als alle kinderen weer naar school mogen. Tot nu toe zijn
deze uitgesteld ivm het onderwijs op afstand.

Groepsbesprekingen
De groepsbesprekingen vinden normaliter plaats na de CITO- afname. Dat zal nu ook zo zijn, al
kunnen wij nog niet volledig voorspellen hoe en wanneer dit zal zijn. Tijdens de groepsbespreking
bekijken de leerkracht en de intern begeleider samen de resultaten van de groep en van het
individuele kind. Na de groepsbesprekingen neemt de intern begeleider de algemene resultaten op
school- en groepsniveau door met de directie van de school. Op deze manier houden we met elkaar
overzicht.

Rapporten
De rapporten worden meegegeven op maandag 8 februari 2021.
De rapporten bevatten dit jaar geen CITO- score. We hebben als team besloten om de rapporten wel
gewoon door te laten gaan. Met de gegevens die we hebben, maken we een passend rapport. Het
kan zijn dat er voor een onderdeel/ vak minder resultaten beschikbaar zijn dan normaal.
De CITO resultaten komen, na afname en analyse, beschikbaar in het ouderportaal van Parnassys.
De leerkracht zal u t.z.t. op de hoogte brengen hiervan. De resultaten zullen niet apart met u worden
besproken, tenzij wij hier aanleiding voor zien.

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden dit jaar via google meet plaats.
U kunt zich via deze link hiervoor inschrijven en u ontvangt van de leerkrachten een uitnodiging voor
een online gesprek. Graag de naam van uw kind invoeren op het tabblad van de groep van uw kind!
Gespreksplanner Kriekenhof februari 2021

Tijdens deze gesprekken zullen we de resultaten van het eerste half jaar met u bespreken. Uiteraard
is hierbij ook oog voor het welbevinden van uw kind. U zult begrijpen dat tijdens deze lockdown uw
inbreng natuurlijk van groot belang is.
Op de gespreksplanner heeft de leerkracht van de groep van uw kind aangegeven welke tijden
beschikbaar zijn. Het kan zijn dat u enkel middagen aantreft. Mocht dit niet uitkomen, dan kunt u de
leerkracht mailen en zal er een geschikte tijd worden gezocht in overleg. Wel willen we u vragen
zoveel mogelijk gebruik te maken van de aangegeven tijden.

Voorjaarsvakantie
Op vrijdagmiddag 19 februari start de voorjaarsvakantie. Graag zien we alle kinderen weer op
maandag 1 maart.

Overig nieuws

Thuisonderwijs
Natuurlijk zien wij de leerlingen allemaal liever op school. Maar wij zijn wel heel blij en trots op het feit
dat het thuisonderwijs tot op heden goed verloopt. We waarderen uw inzet enorm en zijn blij dat u
zo’n goede thuisjuf/ meester bent!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZSrmiWxF1O7XQi2bdZgGgdknGgwAb6MSnVdz2lpEL14/edit?ts=5cf504c6#gid=1828760896


Jarigen

4 febr gr ½ Chérie 15 febr gr ½ Djim

4 febr gr 5 Emma Bos 16 febr gr 3 Nighel

6 febr gr 6 Féline 21 febr gr ½ Guus

7 febr gr 4 Emma Korpel 26 febr gr 3 Jordy

12 febr gr 8 Floor

13 febr gr 6 Sven



Belangrijke data

februari 2021
1
2
3
4
5
6
7
8 Rapport mee naar huis
9

10 Rapportgesprekken
11
12
13
14
15 Deze week:

- Ontruimingsoefening
16
17
18 Rapportgesprekken
19
20
21
22 Voorjaarsvakantie
23 Voorjaarsvakantie
24 Voorjaarsvakantie
25 Voorjaarsvakantie
26 Voorjaarsvakantie
27 Voorjaarsvakantie
28 Voorjaarsvakantie

Maart 2021
1
2
3 Kriebelteam
4
5
6
7
8
9

10 Verkeer
11
12
13



14


