
   

 

  

  

            

  

 

 

 

 

Nummer  5 

22 januari 2021 

Activiteiten 
1e rapport (groepen 3 t/m 8) maandag 8 februari 2021 
Oudergesprekken  week 6 & week 7 
Studiedag (vervalt, wordt lesdag) donderdag 18 februari 2021 
Volgende Algemeen Nieuws vrijdag 19 februari 2021 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
De eerste nieuwsbrief van het jaar 2021.  
Tijdens het schrijven van de vorige nieuwsbrief hadden we niet verwacht, dat we het jaar zouden starten 
met online onderwijs.   
Gelukkig horen we veel positieve berichten van kinderen, ouders en leerkrachten dat het lukt om thuis met het 
schoolwerk bezig te zijn. En dat iedereen elkaar via Teams, mail of Parro weet te vinden en we met elkaar steeds 
weer een passende oplossing weten te bedenken. Met elkaar moet het ons lukken om deze moeilijke tijd op 
afstand door te komen, dus schroom niet bij problemen contact te zoeken met school.  
  
We hopen natuurlijk dat we zo snel mogelijk weer open kunnen, maar de veiligheid van leerlingen, leraren en 
ander onderwijspersoneel blijft de allerhoogste prioriteit.  
We houden u op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment gaan we er vanuit dat we op 8 
februari weer volledig open zijn.  
  
Succes de komende weken en hopelijk tot snel!  
  
Noodopvang   
We merken dat er steeds meer een beroep op ons wordt gedaan wat betreft de noodopvang. Ter bescherming 
van onze collega’s willen we benadrukken dat deze vorm van opvang echt alleen is bedoeld als er geen andere 
mogelijkheid voor opvang is.  
  
Mocht u werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep en de noodopvang echt nodig hebben, dan kunt contact 
opnemen met de leerkracht via Parro.  
Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/cruciale-
beroepen vindt u meer informatie over de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze opvang.  
  
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/cruciale-beroepen
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Rapporten  
Op maandag 8 februari zullen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hun rapport krijgen. Dit is een paar 
dagen later dan de jaarkalender aan de start van het schooljaar aangaf. Wel zullen de rapportgesprekken zoals 
reeds aangegeven starten in dezelfde week.   
  
Rapportgesprekken  
In de week van 8 februari starten voor de groepen 3 tot en met 7 de verplichte rapportgesprekken. De nadruk 
tijdens deze gesprekken zal liggen op de behaalde resultaten tot nu toe, zoals deze ook zijn weergegeven in het 
rapport.   
Door het thuisonderwijs zijn de Cito-toetsen nog niet afgenomen; deze vindt u dus nog niet terug op het rapport.  
Voor het, na de lockdown, afnemen van de Cito-toetsen volgen we het advies op vanuit het ministerie. Op dit 
moment is hier nog geen duidelijkheid over.   
Wanneer we hier meer duidelijkheid over hebben, zullen we u hier natuurlijk over informeren.    
  
In de groepen 8 zullen de gesprekken in het teken staan van het definitieve advies.  
Er zal dus een combinatiegesprek plaatsvinden over de resultaten op het rapport en de schoolkeuze voor 
het voortgezet onderwijs.    

 
Helaas kunnen we u nog steeds niet uitnodigen in de klas, maar zullen deze gesprekken 
plaatsvinden via videobellen (Teams).   
Tijdens de gesprekken mogen de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 aanschuiven. Deze 
keuze laten we aan u!   
De leerlingen van groep 8 moeten aanwezig zijn.   

 
Door het thuisonderwijs hebben de observatiemomenten in de kleutergroepen niet plaatsgevonden, waardoor 
het rapport van de kleuters nog niet kan worden meegegeven.  
Zodra observatie mogelijk is, zal dit worden opgepakt en ontvangt u zo snel mogelijk het rapport.  
Ondanks dat er geen rapport wordt meegeven, vindt er voor de ouders van kinderen in groep 2 een gesprek via 
Teams plaats over de ontwikkelingen van uw kind.  
De ouders van de kinderen van groep 1 kunnen zich inschrijven voor een facultatief gesprek. In tegenstelling 
tot de leerlingen van groep 2, is dit dus niet verplicht.  
 
Hoe weet ik wanneer ik het gesprek heb? 
Om deze gesprekken zo goed mogelijk te plannen en rekening te houden met voorkeuren, 
worden de gesprekken gepland via Parro.  
De gesprekken kunt u zelf inplannen via Parro, via het onderdeel agenda.   
Van maandag 25 januari 12.00 uur t/m maandag 1 februari 16.00 uur staat deze agenda open 
in de app.   
U kunt daarin zelf een van de beschikbare momenten kiezen.   
 
Dat tijdvak is dan vervolgens voor anderen niet meer beschikbaar. Het is dus: wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt.   
 
Wanneer u gesprekken plant voor meerdere kinderen, houdt u er dan wel rekening mee dat er enige tijd tussen 
de gesprekken zit.   
Op deze manier kunt u rustig het ene gesprek afronden en bent u altijd klaar wanneer u door de volgende 
leerkracht digitaal wordt gebeld!  
Een gesprek duurt 10 minuten, voor het definitieve adviesgesprek (groep 8) is dit 15 minuten.  
 
 



 

 

 

De leerkrachten van iedere groep geven zelf aan wanneer zij beschikbaar zijn, dus per groep kunnen de 
mogelijkheden tot een gesprek verschillen. Wel zijn er twee gezamenlijke avonden gepland, namelijk donderdag 
11 februari en dinsdag 16 februari.  
  
Gesprekken via Teams  
Wij zullen u op het gekozen tijdstip bellen via Teams en doen dit naar het e-mailadres van uw kind (zoals we nu in 
deze thuiswerkperiode ook contact hebben met de kinderen).   
Mocht het bellen via Teams niet kunnen, geeft u dit dan tijdig door, zodat we samen naar een oplossing kunnen 
zoeken.  
Mochten er problemen zijn of u heeft vragen, dan kunt u natuurlijk altijd bij de leerkracht van uw kind terecht!  
 
Oproep van de gemeente Gorinchem 
Wil jij helpen Gorinchem van zwerfvuil te ontdoen.  
Hiervoor kun je een opruimpakket aanvragen, dit bestaat uit een grijper, handschoenen 
en vuilniszakken. 
Het opruimpakket is af te halen bij Reinigingsdienst Waardlanden.  
I.v.m. corona willen ze wel graag via info@waardlanden.nl weten op welke dag en hoe laat het ongeveer wordt 
opgehaald. 
Zij zorgen dan dat het pakket voor je klaarstaat. 
 
Verjaardagen t/m 19 februari 

Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag. 
 

 
 

datum januari  datum februari  datum februari 

23 jan. Dylano  1 feb. Badr  10 feb. Lieke 

25 jan. Collin   Luca  11 feb. Lola 

26 jan. Layla  2 feb. Isa   Fajah 

27 jan. Ties   Roos  12 feb. Luca 

28 jan. Niyah  4 feb. Zoë Sue   Safiye 

 Jason  5 feb. Lieke  14 feb. Raff 

 Fenna  6 feb. Mees  15 feb. Vivian 

 Sophie  7 feb. Sep  17 feb. Lieve 

30 jan. Liv   Rosa-Lynn   Jessie 

   9 feb. Ilse  18 feb. Isa 
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