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         ‘Leren zit in ons DNA: Duurzaam, Natuurlijk en Actief onderwijs!’ 

                                           
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 

De eerste dagen zitten er inmiddels op met een ‘open’ school en wat hebben we enorm 
genoten! Wij werden weer blij van de kinderen, maar vooral de kinderen onderling hadden 
elkaar echt gemist. Het was weer een feest op het plein in de sneeuw, vrolijke stemmen van 
buiten, maar ook vanuit de klassen. De kinderen hebben een hoop te vertellen. We zijn 
begonnen met enorm veel regeltjes om de school open te krijgen, maar hoe weinig merk je 
ervan als alles eenmaal weer draait. Ze worden zeker toegepast, maar onderwijs staat weer op 
de 1e plaats! Heerlijk. 
 
Vandaar nu even een Scheepsjournaal zonder maatregelen en protocollen. Gewoon alleen 
maar ‘schoolzaken’ en foto’s die we graag delen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Toetsen, portfolio en oudergesprekken 
 
Eigenlijk zou morgen het portfolio met de kinderen mee naar huis gaan, maar u kunt begrijpen dat 
door de sluiting dit nu heel kort dag is. We vinden het fijn om de voortgang van de kinderen hierin mee 
te nemen en werkjes waar ze trots op zijn hier aan toe te voegen. Daarom hebben we besloten dat het 
portfolio donderdag 25 maart mee naar huis gaat. 
 
Op deze manier kunnen de kinderen deze week weer rustig wennen aan het naar school gaan en in 
hun ritme komen. Wanneer wij merken dat de kinderen er klaar voor zijn, starten we met de afname 
van de cito-toetsen bij de kinderen. Zo kunnen we de resultaten meenemen in de portfolio’s en de 
oudergesprekken. Deze toetsen zijn vooral weer gericht op inzicht krijgen waar uw kind nu staat. 
Zeker in deze tijd is het belangrijk dit in kaart te hebben, om zo ons onderwijs hier weer op te kunnen 
afstemmen de komende maanden. 
 
De oudergesprekken, naar aanleiding van het portfolio en de afgelopen ‘school’periode, worden dan 

online gehouden in de week van maandag 29 maart t/m donderdag 1 april (geen geintje      ). 

 
Uitzondering hierbij is onze groep 8. Zij gaan zich tussen nu en 15 maart al inschrijven op een VO-
school. Zij krijgen dus eerder hun gesprek en definitief advies. De leerkracht van groep 8 neemt 
hierover contact op met de ouders. 
 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&view=att&th=12b16dea39154303&attid=0.1&disp=inline&zw
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Ontzettend fijn, gisteren kregen we het goede nieuws dat vanaf vandaag de gymzalen ook weer 
open zijn voor de basisscholen. Dit betekent dat er vanaf vandaag weer heerlijk gegymd is door 
groep 5 t/m 8 (in 2 zalen) en dat groep 3/4 dinsdag weer mag starten! Ik hoorde de kinderen 
juichen in de klas bij dit nieuws. Volgens mij vinden ze gymmen wel leuk… 
 
Ook het fruit wordt weer vanaf deze week geleverd. Dit betekent dat de kinderen op woensdag, 
donderdag en vrijdag (tot de meivakantie) weer fruit van school krijgen. 
 

 
 

Sfeerimpressie van de  1e schooldagen  
met onze 5e groep erbij: groep 1a met 18 kinderen). 
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Groetjes, 
 

Het Driemasterteam uit de Westwijk! 


