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Citotoetsen einde schooljaar 
Zoals u weet zijn de scholen vanaf 8 juni weer helemaal open gegaan. Voor die tijd hadden we eerst 
een periode van “thuiswerken”, daarna een periode waarin de helft van het aantal leerlingen naar 
school mocht komen. Welk effect heeft dit “Coronatijdperk” nu op de leerlingen gehad? Is er sprake 
van opgelopen achterstand? En zo ja in welke mate? Valt het wellicht mee? Allemaal onderwerpen 
die in de media naar boven zijn gekomen.  
Hoe gaan wij, De Schakel, hier mee om?  
Wij zijn/ waren van mening dat we, zeker in de begin periode, extra aandacht moesten besteden aan 
het welbevinden van onze leerlingen. Ook voor hen hakt deze Coronaperiode er natuurlijk behoorlijk 
in. Hoe fijn was het om weer je klasgenootjes te zien en weer naar school te mogen. Aan de andere 
kant waren we natuurlijk erg benieuwd hoe het met onze leerlingen was op cognitief gebied. We 
hebben afgesproken dit schooljaar niet meer te toetsen ( Cito-toetsen), maar dit begin volgend 
schooljaar te doen. Cito zelf, is hier ook op ingesprongen en heeft speciale toetsen gemaakt voor aan 
het begin van het nieuwe jaar. Door deze te gaan gebruiken krijgen we een goed beeld van hoe onze 
leerlingen er voor staan. Ons vermoeden is dat er weinig sprake van achterstand zal zijn. Natuurlijk 
kan dat per leerling wel verschillen. We gaan mogelijke achterstanden aan het begin van het 
schooljaar in beeld brengen en zullen hier specifiek op gaan sturen. Dit is goed te doen, door 
bepaalde accenten te leggen en mogelijk hier of daar wat extra huiswerk te geven.  
Nogmaals, wij hebben echt het idee dat dit alles goed komt en dat er straks geen sprake van 
achterstand meer is, als die er al mocht zijn.  
Hopelijk hebben wij u bij deze voldoende geïnformeerd. 
 
 
Nieuw schooljaar 
Hoe Nederland er na de zomervakantie wat betreft RIVM regels voor staat, weet nog niemand. 
Mocht het zo zijn dat leerlingen en leerkrachten bij bepaalde klachten nog steeds thuis moeten 
blijven, wordt dit wel iets om echt rekening mee te houden. U snapt dat als een leerkracht thuis 
moet blijven, uit voorzorg, wij vervanging gaan regelen. Echter zou het zo maar kunnen zijn, we 
hopen natuurlijk van niet, dat er dan geen vervangende leerkracht is. Immers hebben alle scholen 
met deze RIVM maatregelen te maken. Het zou dus voor kunnen komen dat we een groep naar huis 
moeten sturen. Natuurlijk gaan wij er alles aan doen om dit te voorkomen. Tot nu toe heeft De 
Schakel nog niet eerder een groep naar huis moeten sturen. En dat is in onderwijsland wel erg uniek. 
Doordat wij in de afgelopen tijd veel ervaring hebben opgedaan met het “Thuiswerk” is dit misschien 
ook een optie in geval van nood. U hoort hier t.z.t. wellicht meer over.   

 

Speciale data 

9 juli: Laatste schooldag. 
10 juli: Aanvang vakantie.(geen school) 
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Vertrekkende collega’s 
Zo aan het einde van het schooljaar zijn er altijd een aantal collega’s die ons gaan verlaten. Soms 
doordat hun stage bij ons op school is afgelopen en zij hun diploma hebben behaald, soms omdat de 
vervanging bij ons afloopt. Zo ook dit schooljaar weer. Hieronder vindt u een lijstje met vertrekkende 
collega’s en de reden van vertrek.  
Juffrouw Laura, haar vervanging loopt af. 
Juffrouw Lonneke, zij heeft haar Lio afgerond en haar diploma behaald. 
Juffrouw Serap, haar stage is afgelopen en ook zij heeft haar diploma behaald. 
Juffrouw Lieke, ook haar vervanging loopt af. 
Meneer Dirk, ook zijn vervanging loopt af. 
Meneer Martijn, hij gaat volgend jaar een studie volgen om uiteindelijk een management taak in het 
onderwijs te krijgen. 
Los van bovenstaande zijn er natuurlijk een aantal stagiaires die volgend schooljaar weer naar een 
andere stageschool gaan. 
 
 

 
Nieuwe gymdocent 
Komend jaar komt een nieuwe gymdocent naar De Schakel. Zijn naam: Daan Philipsen. Hij zal zich in 
een van de volgende Schakelaars wel aan u voorstellen. In de laatste week komt hij kennismaken met 
de kinderen en het team.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.pinterest.com/nijstad/afscheid-collega/&psig=AOvVaw2JfCU0HzzpD6-oBsMKjMrK&ust=1592650694349000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjb9qvcjeoCFQAAAAAdAAAAABAM
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Laatste schoolweek/ feestweek 
Hieronder ziet u de planning van de laatste schoolweek: 

Maandag: 
Ochtend: Programma in de groep. 
Middag: Filmmiddag met drinken en wat lekkers in de eigen groep. 

Dinsdag: 
Ochtend: Spelletjesochtend in de groep. 
Middag: Doorschuifmiddag, alle kinderen gaan op bezoek bij de leerkracht die zij komend jaar krijgen 
en maken dan ook kennis met eventuele nieuwe klasgenoten. 
 
Woensdag: 
Ochtend:  
Groep 1-4 (water) spelletjes op het plein verdeeld over twee tijden. 
Groep 5-8 naar het park, verdeeld over 4 verschillende plaatsen. 
Tevens is er die dag nog een verrassing. 

Donderdag: 
Gehele dag programma in de eigen groep met tussen de middag een lunch voor alle kinderen met 
een frietkraam. 
Dit is tevens de laatste schooldag. 

Vrijdag: 
Alle kinderen vrij, begin van de vakantie! 
 
 
Schoolfoto’s 
Door de Coronaperikelen is het ons dit schooljaar niet gelukt een afspraak te maken met een 
schoolfotograaf. Toch hebben we een hobbyfotograaf bereid gevonden om a.s. maandag- en 
dinsdagmiddag van elke groep een groepsfoto te komen maken. Deze foto’s komen op het laatste 
rapport te staan. Wanneer welke groep aan bod komt, kunnen we helaas nog niet zeggen. Dus 
jongens en meisjes…..op maandag en dinsdag moet je er extra mooi uitzien.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Na schooltijd spelen op het schoolplein 
Herhaling: 
Na schooltijd mag er pas na 18.30 uur op het schoolplein gespeeld worden. Ook op woensdagen 
geldt deze regel. Dit ivm de kinder-/ en buitenschoolse opvang. We staan het spelen oogluikend toe, 
want eigenlijk mag dit helemaal niet, maar we willen de kinderen uit de buurt een speelplek ook niet 
ontnemen. Echter is er de laatste weken helaas het e.e.a vernield. We hopen echt dat de 
vernielingen stoppen, anders zijn we helaas genoodzaakt het spelen op het plein helemaal te 
verbieden. We kunnen namelijk niet achterhalen welke kinderen zich wel en welke zich niet goed 
gedragen. Een vraag aan de ouders om dit met uw kind te bespreken. Alvast dank hiervoor.  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.freepik.com/vrije-vector/verzameling-van-kleurrijke-partij-decoratie-met-ballonnen-en-slingers_944259.htm&psig=AOvVaw029wEouhsOZXf-6IisutGF&ust=1592650906336000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCvkZHdjeoCFQAAAAAdAAAAABAE
http://2.bp.blogspot.com/-NpkTwfMviBA/U6FN5XFP9kI/AAAAAAAARnw/85-vZ02oHoE/s1600/fototoestel.jpg

