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Maatregelen na 8-6-2020
Zoals u ongetwijfeld gehoord hebt mogen we weer ‘helemaal open’ vanaf maandag 8-62020. Wat dat betekent voor de week van 1-6-2020 hoort u dinsdag a.s., 26-5-2020, via
de volgende nieuwsbrief. Het is onze bedoeling om zo weinig mogelijk te veranderen
t.o.v. de periode 11-5-2020 / 29-5-2020; wordt vervolgd...

Afname Cito-toetsen
Zoals u in de schoolkalender heeft kunnen zien zouden we in de week van 25 mei starten
met het afnemen van de Cito-toetsen in de verschillende groepen. In verband met de
periode van thuisonderwijs zullen we de afname van deze toetsen opschuiven.
Afhankelijk van de nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet zullen deze later in dit schooljaar
óf aan het begin van komend schooljaar worden afgenomen. Over de exacte planning
zullen we u uiterlijk 29 mei berichten.
Wellicht ten overvloede, maar...Cito-toetsen nemen we nooit - en nu al helemaal niet
- af om kinderen ergens op af te rekenen. Het is voor ons een middel om de
ontwikkeling van onze leerlingen te volgen en daarmee het onderwijs zo optimaal
mogelijk op hen af te stemmen.
Oudergesprekken groep 1 t/m 7 verplaatst / ‘verplicht’
In de schoolkalender staan facultatieve oudergesprekken gepland in de week van 29 juni.
Dit bijzondere schooljaar sluiten we graag af met een oudergesprek over ál onze
leerlingen. We maken van deze facultatieve oudergesprekken dan ook reguliere
ouderavonden waarvoor iedere ouder zich inschrijft. Deze gesprekken zullen plaatsvinden
op 29 en 30 juni.
Voor de ouders van de groepen 1/2 betekent dit dat de geplande ouderavonden van 16
en 17 juni verplaatst zullen worden naar 29 en 30 juni.
Uw zoon/dochter is ook deze keer weer van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze
gesprekken.
Aanvullend op bovenstaande informatie betekent dit dus dat de adviesgesprekken van
van groep 7 verplaatst worden naar maandag 29 en dinsdag 30 juni. Zo hebben we meer
tijd en ruimte om ons advies - in deze bijzondere periode - zorgvuldig op te stellen.
Voor de leerlingen uit groep 8 zijn geen oudergesprekken meer ingepland. Mocht er toch
behoefte zijn aan een afrondend gesprek met de leerkracht, dan kunt u hiervoor
uiteraard altijd rechtstreeks contact opnemen met Anne en/of Pepijn.

Groet,
Team BS de Vonder

