
 

DE LAATSTE SCHOOLWEKEN 
 
Afgelopen maandag zijn we weer met alle leerlingen op De Sint Josephschool gestart. Wat geeft het 
een goed gevoel om iedereen weer in de school te verwelkomen. We gaan de laatste 5 weken voor 
de zomervakantie in. We gaan er een fantastische tijd van maken!  
 
We leven nog steeds in een bijzondere tijd. De maatregelen die nu nog van kracht zijn hebben 
gevolgen voor de invulling van de laatste schoolweken. Er zijn zaken die zonder belemmering door 
kunnen gaan, er zijn zaken die in aangepaste vorm door zullen gaan en er zijn zaken die niet door 
kunnen gaan. Middels deze brief informeren wij u daarover.  
 
Start en einde schooldag 
De breng- en haaltijden zullen in ieder geval tot het einde van dit schooljaar zo blijven. Ook de 
looproutes en verzamelplekken zullen we hierbij hanteren.  
 
We vragen uw aandacht voor het volgende omdat wij merken dat de drukte en daarbij ook onrust 
rondom het schoolplein en op het Disselplein weer toeneemt: 

 Laat kinderen zoveel mogelijk alleen naar school komen.  

 Indien u uw kind naar school brengt wilt u dan het afscheidsmoment zo kort mogelijk houden 
en de omgeving rondom de school verlaten? We willen er voor zorgen dat de 1,5 meter 
gewaarborgd blijft.   

 Wilt u erop letten dat uw kind op tijd school is? Dat voorkomt dat een groep later kan starten 
met de dag.  

 Wilt u bij de in-/uitgang van het achterplein afstand nemen. Zo kunnen de kinderen met hun 
fiets op ruime afstand het schoolplein verlaten. 

 
Hygiënemaatregelen 
Hierin volgen we de RIVM-richtlijnen. Denk hierbij aan: 

• Handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na 
toiletgang.  

• Gebruik van papieren handdoekjes.  
• Oppervlakten reinigen met water en zeep. 

 Dagelijks schoonmaak door schoonmaakprofessionals. Bij ons op school gebeurt dit 2x per 
dag. Tijdens de lunchpauze is er een schoonmaakronde en na schooltijd.  

 
Ouders in de school 
Helaas is het nog niet toegestaan voor ouders om het schoolplein of het gebouw te betreden. U kunt 
contact onderhouden met de leerkracht via Parro, Teams of telefoon.  
 
Gym 
De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen één keer in de week buiten in het park gymles krijgen van onze 
gymdocent, meester Stefan. De leerkrachten geven zelf invulling aan de andere gymtijd. Deze tijd kan 
besteed worden aan bewegen of aan het werken aan andere leerdoelen. De leerkracht zal met u 
communiceren over de dag(en) en over het wel of niet dragen van gymkleding. 
 
De leerkrachten van de kleutergroepen mogen geen gebruik maken van de speelzaal. Zij bedenken 
andere vormen om de kinderen toch voldoende beweging te laten krijgen.  
 
Portfolio’s groep 1/2 
Wat is er hard gewerkt door de leerlingen van de kleutergroepen. Zij willen graag hun portfolio laten 
zien aan u. De presentaties van de portfolio’s in de school kunnen niet doorgaan daar ouders de 



 

school niet mogen betreden. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen op 1 juli het portfolio mee naar 
huis. De kinderen van groep 1 nemen uiterlijk 8 juli hun portfolio weer mee naar school. De kinderen 
van groep 2 mogen hem thuis houden omdat zij het jaar daarop een rapport krijgen.  
 
Rapport groep 3 t/m 8 
Ook door de leerlingen van groep 3 t/m 8 is er enorm hard gewerkt de afgelopen periode. Het 
rapport zal in aangepaste versie op 1 juli mee naar huis gaan. We richten ons hierbij vooral op de 
ontwikkeling van het kind. Dit zal inhouden dat er verhalend naar de kinderen geschreven zal worden 
over de vakgebieden waar de afgelopen periode aan is gewerkt. Dit zijn lezen, rekenen, spelling en 
een vak naar keuze. Er zullen dit keer op het rapport geen cijfers staan doordat er binnen de weken 
thuisonderwijs en onderwijs aan halve klassen geen methodetoetsen zijn afgenomen. De kinderen 
maken een stelopdracht passend bij het niveau van de groep en een bijhorende tekening.  
 
Cito toetsing vanaf 15 juni t/m september voor de groepen 3 t/m 7 
Zoals u wellicht weet hebben we, in eerste instantie binnen het team, kritisch gekeken naar de CITO 
toetsing in deze periode. Het was nog onvoldoende duidelijk wanneer we weer met hele klassen naar 
school zouden gaan en wat deze periode met de leerlingen heeft gedaan om te kunnen toetsen.  
 
Nu we weer volledig draaien en we graag precies willen weten waar kinderen staan in hun 
ontwikkeling hebben we er voor gekozen om de komende weken de CITO toetsen af te nemen. 
Omdat we goed zicht hebben op de scores op het gebied van begrijpend lezen, en we kinderen niet 
extra willen belasten, kiezen we er voor om CITO begrijpend lezen af te nemen na de zomervakantie.  
 
In de periode van 15 juni t/m 13 juli zullen de volgende CITO toetsen afgenomen worden:  

- AVI 
- DMT 
- Rekenen 
- Spelling  

 
Naar aanleiding van de resultaten kijken wij waar de leerling nu staat in zijn/haar ontwikkeling en of 
de groei conform de verwachting is. Middels deze meting kunnen wij bepalen wat de beginsituatie 
volgend jaar zal zijn. Waar mogelijk zullen wij bekijken of extra aanbod of herhaling nodig is. 
 
De CITO resultaten zullen op een later moment met u als ouder gedeeld worden.  
 
Oudergesprekken 
De facultatieve oudergesprekken die gepland staan op 6 en 7 juli zullen doorgaan in aangepaste 
vorm. Dat betekent dat de gesprekken in principe plaats zullen vinden via Teams. In uitzonderlijke 
gevallen is het wenselijk het gesprek op school plaats te laten vinden. Dit zal dan op initiatief van de 
leerkracht zijn. De leerkrachten zullen u, zoals u gewend bent, via Parro uitnodigen.  
 
Wisselochtend  
De wisselochtend van 8 juli, waarbij de kinderen kennis maken met hun nieuwe leerkracht(en), zal in 
aangepaste versie doorgaan. De kinderen die van groep 2 naar 3 gaan komen in een geheel nieuwe 
samenstelling te zitten volgend jaar. Deze kinderen zullen een kort moment samenkomen in hun 
nieuwe groep met hun nieuwe leerkracht. Voor de huidige groepen 3 t/m 8 geldt dat de nieuwe 
leerkracht een kort bezoek brengt in de klas gedurende komende periode.  Dit om onnodige 
verplaatsing van grote groepen te voorkomen.  
 
Schoolfotograaf 



 

Op dinsdag 30 juni komt de schoolfotograaf. Dit schooljaar zullen alleen de groepsfoto’s gemaakt 
worden. Dit om te voorkomen dat er teveel mensen in school aanwezig zijn om het maken van de 
foto’s te begeleiden.  
 
Luizenpluizen en teken 
Wilt u als ouder uw kind(eren) de komende tijd extra controleren? De controles in de school zullen 
de komende weken niet plaats vinden. Als er luizen geconstateerd worden is het fijn wanneer de 
leerkracht hiervan op de hoogte gebracht wordt zodat hij/zij hier extra alert op kan zijn.  
 
Tevens is het ook goed uw kind(eren) op teken te controleren. Wij spelen/gymmen deze periode 
meer buiten waardoor het risico op teken groter is.  
 
Schoolreis 
De schoolreizen zullen helaas niet doorgaan. U heeft hiervoor wel betaald in de vorm van een deel 
ouderbijdrage. We zullen u hiervoor volgend schooljaar minder in rekening brengen. Gaat u 
verhuizen of is er een andere reden waardoor uw kind volgend jaar op een andere school start, dan 
zullen we u dit bedrag terugboeken. Wilt u doorgeven aan Amrah Kuiper (a.nieuwveld@kpoa.nl) om 
welke kinderen in welke groepen dit gaat?  
 
Zomerfeest 
Het zomerfeest dat gepland stond op 3 juli zullen we helaas ook een jaartje op moeten schuiven.  
 
Groepsindeling volgend schooljaar 
In de week van 22 juni zullen wij via Parro communiceren hoe de groepsindeling van volgend 
schooljaar eruit ziet.  
 
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. We willen benadrukken dat wanneer u vragen heeft 
we u van harte uitnodigen om deze te stellen. Dagelijks staan we bij het hek en ook via mail en 
telefoon zijn we goed bereikbaar.   
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