
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief april 
 
Mededelingen 
Het schoolleven voor de meeste kinderen gaat weer een beetje zijn gewone gangetje, zei het met 
beperkingen van wat wel en niet kan qua Corona. 
Iedere dag is er wel een aantal kinderen thuis vanwege verkoudheid of andere klachten. Fijn dat u 
uw kind dan thuis houdt, heel erg bedankt voor uw medewerking en begrip! De kinderen uit groep 
5 t/m 8 kunnen via Snappet thuis aan de slag. (Het volgende schooljaar gaan we ook in groep 4 
met Snappet werken.) 
Bij deze nogmaals de vraag: Als iemand uit uw gezin een positieve test heeft, wilt u dat dan direct 
melden bij mij? Er schijnen scholen te zijn waar sommige ouders dat niet doen en hun kind 
gewoon naar school sturen, met alle gevolgen van dien. Openheid en samenwerking is het beste 
voor iedereen. Gelukkig is mijn ervaring tot nu toe dat ik op u kan rekenen! 
Met enige regelmaat moet zich een leerkracht afwezig melden om Corona gerelateerde redenen 
in de eigen omgeving. Blijft lastig om de afwezigheid steeds maar weer in te vullen. Gretha en ik 
doen dit zoveel mogelijk, hoewel het soms zeer ongelegen komt voor onze eigen planning. We 
doen ons best, maar het houdt een keer op en dat moment voel ik naderen. 
 
Inmiddels zijn we binnen Primas-scholengroep bezig met de planning van de formatie op de 
scholen voor het komende schooljaar. Het ziet er goed uit voor de Bergpadschool, dankzij het 
‘Corona geld’ dat ons door de minister is beloofd. We willen met een extra groep gaan werken en 
zijn daarom bezig twee vacatures te vervullen. In mei hoop ik dat ik u meer over de groepsindeling 
kan vertellen. 
 

 
 
In maart hebben we de Cito-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. We waren deze keer erg 
benieuwd naar de scores en wat voor invloed de periode van thuiswerken gehad heeft op de 
leerresultaten. Dat blijkt nogal wisselend te zijn per groep én per kind. Er is niet één duidelijke lijn 
zichtbaar. De wisselende scores hebben met verschillende oorzaken. Ik noem er enkele: Sommige 
kinderen zijn erg instructiegevoelig; Bij sommigen is de thuissituatie minder geschikt om rustig te 
kunnen werken; Er zijn kinderen die met minder specifieke begeleiding geneigd zijn hun werk zo 
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snel mogelijk af te raffelen; enz. Gelukkig zijn er ook heel wat kinderen die voldoende begeleiding 
van de ouders gekregen hebben en goed vooruit zijn gegaan. Aan de zwak scorende 
leerstofonderdelen gaan we extra aandacht besteden. We hebben hiervoor een plan gemaakt. 
 
Agenda 
01-04 Paasfeest 
 Het paasfeest wordt in de klassen gevierd. 
 
02 en 05-04 Goede Vrijdag en Tweede paasdag vrij 
 
12 t/m 16-04 Ouderspreekuur 

Via Parro kunt u zich inschrijven voor dit 10-minutenspreekuur. De leerkracht van uw kind 
belt u op de afgesproken tijd. 

 
13-04 Verkeersexamen groep 7-8, praktijkdeel 

De kinderen gaan vandaag o.l.v. juf Anne en twee ouders op de fiets naar Middelburg. Op 
het Abdijplein, waar de start en finish van de route is, voegt juf Astrid zich bij hen. Zij heeft 
dit jaar de verkeerslessen gegeven en wil er graag bij zijn als de kinderen examen doen. De 
kinderen moeten vandaag op een goede fiets naar school komen. Ouders, kijkt u de fiets 
van uw kind nog even goed na? 

 
Nationale Buitenlesdag 
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 6 zullen vandaag een aantal buitenlessen 
organiseren op ons schoolplein. Groep 7-8 gaat op de fiets op pad voor het 
verkeersexamen. 

 
20 en 21-04 Eindtoets groep 8 

Deze dagen maken de kinderen op de ochtenden de nationale eindtoets IEP. Inmiddels 
heeft meer dan 50 % van de basisscholen voor de afname van de IEP gekozen. Het is een 
gevalideerde toets en een kindvriendelijke manier van toetsen. De kinderen maken de 
toets op papier, in werkboekjes. De uitslagen verwachten we als school op 20 mei te 
ontvangen. Als we de scores ‘binnen’ hebben hoort u van ons. 

 
23-04 Koningsspelen 

Op het schoolplein organiseren we spelletjes en activiteiten voor alle kinderen. En 
natuurlijk doen we mee met het koningslied met bijbehorende dans. Deze keer houden we 
de groepen apart van elkaar, we mengen ze niet. 
 
Meivakantie vanaf 23-04 om 12.00 uur t/m 07-05. 
Iedereen een heel fijne vakantie gewenst! 

 
Annelies van Leerzem 

 

 


