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Schooljaar 2019-2020 nummer 9, april 2020 

  
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Wat leuk om te zien dat enkele groepen vandaag online met elkaar het paasontbijt hebben 
genuttigd, er waren zelfs leerlingen die de traditie van een paasdoos maken ook thuis hadden 
voortgezet! 
 
Update afstandsonderwijs 
 
Zoals u wellicht gehoord e/o gezien hebt, is er vanaf groep 4 deze week een start gemaakt met het 
toevoegen van het begrijpend lezen op de weektaak/taakbrief. Verder wordt er, waar nodig, online 
verlengde instructie gegeven door de leerkrachten aan individuele en groepjes leerlingen. Dit om alle 
leerlingen goed 'bij de les' te kunnen houden. Graag willen wij nogmaals benadrukken dat onze 
prioriteit ligt bij de vakken Spelling, Rekenen en (begrijpend)lezen. Onze leerkrachten werken vol 
enthousiasme aan het thuiswerkprogramma en proberen het onderwijs zo aantrekkelijk en volledig 
mogelijk te maken voor uw kind(eren). Echter is een deel van het aanbod optioneel en niet verplicht. 
De leerkracht zal dit duidelijk aangeven op de taakbrief/weektaak. Het is belangrijk om de balans en 
motivatie voor leerlingen en ouders hiermee in evenwicht te houden. 
 
Toetsen 
 
Soms staat er op de weektaak/taakbrief een toets gepland. Voor de leerkracht en veel leerlingen is 
dit een mooi reflectiemoment om te beoordelen of de leerstof wordt beheerst. Belangrijk is voor u 
en uw kind om te weten dat er aan de toets geen 'consequenties' zitten. De uitkomst telt nu niet mee 
voor een rapport of advies en wordt niet opgenomen als resultaat in ons leerlingvolgsysteem.  
 
Enquêtes 
 
Aan de herinnering van gisteren voor het invullen van de enquête is veel gehoor gegeven. Ook is de 
leerlingen enquête deze week veelvuldig ingevuld. Wij hopen u volgende week hiervan een 
terugkoppeling te kunnen geven. Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld dan kan dat nog via: 
 
https://forms.gle/h5A8iCsXtdthZdWs6 
 
Avond4daagse 
 
Deze week ontvingen wij het bericht van de organisatie van de 10e Avond4daagse op IJburg, dat als 
gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen die tot 1 juni gelden, de avond4daagse van  
26 t/m 29 mei geannuleerd is! De organisatie heeft laten weten om van de 10e editie van de IJburgse 
Avond4daagse, die in het voorjaar van 2021 zal plaatsvinden, een geweldig feest te maken! 
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Paasweekend 
 
Morgen, vrijdag 10 april, is het goede vrijdag en maandag 12 april tweede paasdag. Dit waren al 
geplande vrije dagen. Er zal dan ook geen lesaanbod zijn op deze dagen. Langs deze weg willen wij u 
hartelijk bedanken voor uw inzet in de afgelopen week ter ondersteuning van uw kind(eren) bij het 
thuisonderwijs. Wij wensen u hele fijne en gezonde paasdagen toe met uw gezin! 
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