
NIEUWSBRIEF
februari 2022

AGENDA

ma 31  januari -  vr 11 februari - verlengde periode afname CITO-toetsen

ma 21  februari -  do 24 februari - adviesgesprekken groep 8

vr 25 februari - vrije middag (vanaf 12:30 uur)

vr 25 februari - rapport 1 mee

ma 28 februari - vr 4 maart - voorjaarsvakantie

ma 7 maart - studiedag team (de leerlingen zijn vrij)

di 8 maart - vr 18 maart - voortgangsgesprekken groep 1-7

Let op: De blauwe data zijn gewijzigde data..

In verband met de huidige richtlijnen rondom Corona vervalt de kerk-en schooldienst
van zondag 6 februari. In overleg met de Hervormde kerk proberen we een andere
datum te vinden.

Thema Kind Op Maandag
Tot aan de voorjaarsvakantie vervolgen we het thema Vijfduizend volgers. Dit thema is
toegelicht in de nieuwsbrief van januari.

Corona perikelen
Wat een week was dit! In het weekend van
22/23 januari werd al duidelijk dat er een
uitbraak van corona besmettingen was in
groep 4-5; op maandagochtend bleek dit ook
het geval voor groep 1-2 en maandagmiddag
was groep 6 aan de beurt. Deze drie groepen
zijn vervolgens in quarantaine gegaan. Na de
persconferentie van dinsdagavond mochten
we dit voor woensdag al weer terugdraaien,
maar was dat organisatorisch niet haalbaar
voor alle groepen door ziekte van leerkrachten en gebrek aan invallers.
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Het wisselt nu per dag hoeveel kinderen en onderwijsmedewerkers er op school zijn of thuis.
Het constant schakelen tussen fysiek onderwijs en thuisonderwijs vraagt veel van ons
allemaal. We merken ook dat veel kinderen van slag zijn. Hopelijk komt er snel meer rust.

Het protocol voor het basisonderwijs is door de PO-raad aangepast op de nieuwe richtlijnen
en gepubliceerd op de website lesopafstand.nl. Het protocol bevat aanvullende adviezen op
de richtlijnen die eerder waren gepubliceerd in De Waard app. U vindt ze hieronder:

● Leerlingen blijven thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of
klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.

● Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus
(ook als dit een huisgenoot is) hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben
die kunnen wijzen op het coronavirus.

● De basisregel blij�: testen bij klachten. Met een negatieve zel�est mag de leerling naar
school, maar het dringende advies is wel om bij aanhoudende klachten of bij een
positief geteste huisgenoot dagelijks een zel�est te doen. Wanneer een leerling niet wil
testen bij klachten is de regel: bij 24 uur klachtenvrij mag de leerling weer naar school,
met maximaal 7 dagen aanhoudende klachten.

● Het dringende advies voor leerlingen vanaf groep 6 om preventief twee keer per week
te testen blij�. Aan hen worden wekelijks op maandag zel�esten aangeboden. Zij
hoeven deze niet af te nemen als zij/jullie dat niet willen. Wie recent (binnen 8 weken
na de positieve test) is hersteld van een corona-infectie hoe� niet opnieuw getest te
worden (ook niet bij milde klachten).

● Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoe� de gehele klas niet meer in quarantaine.
Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.

● Personeelsleden en stagiaires volgen het algemene beleid ten aanzien van de
quarantaineregels. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken
positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een
boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Als ze wel milde klachten
hebben, maar een negatieve zel�est, kunnen zij eveneens naar school komen.

● Het dringende advies aan leerlingen vanaf groep 6 om een (wegwerp)
mondneusmasker te dragen bij verplaatsing binnen school blij�. Dit is nu aangevuld
met het advies dit ook te doen bij verplaatsing tussen de school en de fietsenstalling.

● Bij een bijzondere uitbraak kan de GGD besluiten toch een quarantaine advies te geven
voor een groep.
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● De nieuwe quarantaineregels gelden vanaf woensdag 26 januari voor een periode van
zes weken. Na drie weken volgt een evaluatiemoment waarbij het OMT en kabinet
kijken naar het effect van de nieuwe quarantaineregels.

CITO-toetsen en rapport
Doordat er verschillende groepen of leerlingen in
quarantaine zijn geweest of nog steeds zijn, is meer
tijd nodig om alle CITO-toetsen af te kunnen nemen.
We hebben daarom afgesproken de afnameperiode
met twee weken te verlengen. Ook tussen maandag
31 januari en vrijdag 11 februari zullen er nog
toetsen worden afgenomen.
Tussen 14 februari en 24 februari gaan de
leerkrachten de resultaten van de CITO-toetsen analyseren en spreken zij de resultaten van
hun groep met de intern begeleider. Daarna stellen zij een nieuw plan van aanpak op voor de
kernvakken technisch lezen, begrijpend lezen, taal en rekenen.

De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen hun eerste rapport
mee naar huis op de geplande datum, vrijdag 25
februari. De kinderen uit groep 1 die langer dan een half
jaar op school zijn, krijgen een rapport aan het einde van
het schooljaar als ook bij hen de CITO-toetsen zijn
afgenomen.

Het rapport is gebaseerd op de behaalde resultaten op de
methodegebonden toetsen. De resultaten op de
CITO-toetsen kunnen door de verlengde afnameperiode
niet bij het rapport worden gevoegd. Die worden met
jullie besproken op het voortgangsgesprek.

Voortgangsgesprekken en adviesgesprekken
Door de verlenging van de CITO-periode zullen de voortgangsgesprekken na de
voorjaarsvakantie plaatsvinden: tussen dinsdag 8 maart en vrijdag 18 maart. U ontvangt
hiervoor een uitnodiging van de leerkracht rond 18 februari. In groep 4 t/m 7 worden de
kinderen bij de gesprekken verwacht. De gesprekken duren 15 minuten per kind. Als u ook
nog even zonder kind verder wilt praten, dan kan er meer tijd worden ingepland voor een
gesprek. Het doel van de voortgangsgesprekken is het bespreken van het welbevinden van de
kinderen, de algemene voortgang en de resultaten van de CITO-toetsen.
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In groep 8 worden adviesgesprekken gehouden in plaats van een voortgangsgesprekken. In
deze gesprekken wordt het schooladvies voor het onderwijsniveau in het voortgezet
onderwijs besproken. Dit advies is in samenspraak tussen leerkrachten, intern- begeleider en
directeur opgesteld. Met dit advies kan uw kind bij een VO-school naar keuze worden
aangemeld. Aanmelden moet vóór 10 maart 2022. De adviesgesprekken worden gehouden
tussen maandag 21 februari en donderdag 24 februari.

Prognose leerlingenaantal
Om zicht te krijgen op het verwachte leerlingenaantal in schooljaar 2022/2023 en het
benodigde aantal groepen, wil ik graag weten hoeveel kinderen bij ons zullen instromen in
groep 1, of uitstromen uit een groep door bv. verhuizing. Wilt u dit z.s.m. aan ons doorgeven
als u dat nog niet hee� gedaan? Inschrijfformulieren zijn telefonisch of per mail aan te vragen.
Dan geven we een mapje met formulieren aan uw oudste kind bij ons op school mee.

Schoolvakanties 2022-2023
De schoolvakanties voor de scholen van CSG De
Waard voor het schooljaar 2022-2023 zijn
vastgesteld en staan op onze website. De vrije
dagen en studiedagen worden later dit
schooljaar vastgesteld.

➔ Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
➔ Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
➔ Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
➔ Goede vrijdag en paasvakantie 7 t/m 10 april 2023
➔ Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
➔ Hemelvaartsvakantie 18 en 19 mei 2023
➔ Pinkstervakantie 29 mei 2023
➔ Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Laatste maandelijkse nieuwsbrief
Dit is de laatste maandelijkse nieuwsbrief. Net als de leerkrachten ga ik ertoe over om nieuws
in de Waard App te plaatsen op het moment dat het er is. De agenda is ook te vinden in de
Waard app en wordt regelmatig bijgewerkt.

Nog niet bekend met de Waard App? Op onze website staat een handleiding onder het kopje:
Info - Website en app.
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Tot slot
● Debbie Timmermans vindt het werk als intern begeleider zo leuk dat zij het vanaf

volgend schooljaar wil blijven doen. Zij gaat dan twee dagen per week werken als
intern begeleider en drie dagen als leerkracht van een groep.

● Achter het hek bij de zandbak op het kleuterplein is langs het pad een eigen
ʻfietsenstalling” voor kleuterfietsjes en steppen gemaakt. Op deze manier kan de
grote fietsenstalling worden ontlast en hoeven de kleuters hun fietsje of step niet meer
te parkeren tussen de grote fietsen. De fietsenstalling is niet overdekt; wellicht een
idee voor de toekomst.
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