
 

 

 
Nagele, 27 januari ’21 
 
Beste ouders, 
 
Ook deze week ontvangt u de nieuwsbrief op woensdag in plaats van vrijdag. Dit is zodat ouders de 
tijd hebben om de kinderen op te kunnen geven voor de noodopvang. Na de lockdown kunt u weer 
de nieuwsbrief één maal in de twee weken verwachten. 
In deze nieuwsbrief wil ik graag ingaan op: 

• Algemene zaken 

• De noodopvang 

• Cito-toetsen, rapport en verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs 

• Belangrijke datums 
 
____________________________________________________________ 

 
ALGEMEEN 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Het schooljaar is pas halverwege. Toch zijn we in ons hoofd al weer bezig met het nieuwe 
schooljaar en de klassenverdeling in het nieuwe schooljaar. Hiervoor is het belangrijk te weten 
hoeveel kinderen we kunnen verwachten in de kleuterklas. Het leerlingenaantal bepaalt voor een 
groot deel of we één kleuterklas gaan vormen of weer twee. Daarom de volgende vraag: als u een 
zoon/dochter heeft die in het nieuwe schooljaar 4 jaar wordt, wilt u dan contact opnemen met ons?  

 
Inleveren van huiswerk 
Ook deze week mag het  huiswerk van de kinderen die online gewerkt hebben ingeleverd worden 
op vrijdagochtend. Dit geldt voor de kinderen tot groep 5. Met de kinderen van de overige klassen 
zijn andere afspraken gemaakt.  

 
                   ____________________________________________________________ 

 
NOODOPVANG 
 
Aanvragen opvang volgende week (week 1 t/m 5 februari) 
We hopen dat volgende week de laatste week van de lockdown is. We zien er naar uit om alle 
kinderen weer op school te mogen ontvangen. Sommige kinderen zijn nu al op school omdat de 
ouders een cruciaal beroep hebben. Deze ouders vraag ik mij te mailen op welke dagen u voor de 
volgende week opvang nodig heeft. Wilt u mij mailen voor vrijdagmiddag 17.00 uur? Er wordt dan 
rekening met uw kind gehouden. Probeer alleen als het echt niet anders kan gebruik te maken van 
de noodopvang. Ik reken hierin ook op uw medewerking.  

 
                     ____________________________________________________________ 

 



 

 

CITO-TOETSEN, RAPPORT EN VERWIJZING VOORTGEZET ONDERWIJS 
 
De meeste ouders weten dat in de groepen 2 t/m 8 midden februari de Cito-toetsen worden 
afgenomen. Hoe we daarmee omgaan is afhankelijk van het feit of de scholen binnenkort weer open 
gaan. Duidelijk is wel dat we de Cito-toetsen niet mee naar huis zullen geven om thuis te maken. 
We hopen hier binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven. 
 
Rapport 
Nu wij samen een nieuwe school zijn geworden hebben we ook een nieuw rapport nodig. We 
kunnen immers niet meer het rapport van de Titus Brandsma of van de Klimop gebruiken. We 
hebben ervoor gekozen om niet met één van deze rapporten door te gaan, maar om samen een 
nieuw rapport te maken. De werkgroep Rapport SWS De Kring is inmiddels tot een voorstel 
gekomen en team en MR zijn ingestemd met dit voorstel.  
Bij de start van dit schooljaar hebben we bepaald dat we op 18 februari het rapport met de kinderen 
mee geven naar huis. Ook deze datum lijkt wat op losse schroeven komen te staan en de duur van 
de lockdown heeft ook op deze datum invloed. 
 
Verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs  
Het schooladvies voor kinderen in groep 8 wordt door de school normaal gesproken voor 1 maart 
gedeeld met het Voortgezet Onderwijs. Dit jaar is deze datum landelijk twee weken opgeschoven 
naar 15 maart.  
Het gaat dit jaar om een bijzondere groep leerlingen die van school gaat: zowel in groep 7 als in 
groep 8 hebben zij een deel van hun onderwijs op afstand moeten volgen. Dit kan zorgen geven 
over eventueel opgelopen leerachterstand en de vraag oproepen of dat gevolgen heeft voor het 
schooladvies. We volgen binnen De Kring daarom het landelijk advies om ‘kansrijk te adviseren’. 
Daar wordt mee bedoeld dat een leerling een toetsadvies krijgt dat past bij zijn of haar potentie in 
het voortgezet onderwijs, ook wanneer hij of zij de laatste toetsen uit het leerlingvolgsysteem van de 
school wat lager heeft gescoord dan in de vorige jaren. 
Natuurlijk gaan we met de ouders in gesprek over het vervolgonderwijs en de advisering daarheen. 
Deze gesprekken stonden gepland op 9 februari. In eerder nieuwsbrieven is deze datum ook steeds 
genoemd. Mogelijk kan deze datum ook doorgaan. Zo niet, dan plannen wij in die week of in de 
week daarop gesprekken met u. 
 
                   ____________________________________________________________ 

 
BELANGRIJKE DATUMS 
 
Op verzoek van ouders treft u hieronder weer de lijst met belangrijke datums aan. Deze lijst is niet 
toegevoegd geweest sinds de start van de lockdown, omdat deze voor veel onzekerheid heeft 
gezorgd. Ik voeg de lijst weer toe, maar wil hier nadrukkelijk bij noemen dat veel nog onzeker is. We 
weten niet of alles door kan gaan of in welke vorm. 
 

9 februari  Verwijsgesprekken groep 8 

18 februari  Rapport mee 



 

 

19 februari  Talentenshow 

22 – 26 febr.  Voorjaarsvakantie 

5 maart  Schoolfotograaf 

17 maart  Open dag Avesscholen 

17 maart  10-minuten gesprekken 

18 maart  10-minuten gesprekken 

2 apr. – 5 apr.  Goede Vrijdag en Paasweekend 

23 april  Koningsspelen 

27 april  Koningsdag. De kinderen zijn vrij. 

3 -14 mei  Meivakantie 

23-24 mei  Pinksterweekend 

2 juli   Rapport mee 

8 juli   Slotavond 

12 juli – 20 aug.  Zomervakantie 

 
Hartelijke groet, 
 
Paulien 


