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Oude normaal 
De komende week zullen we nog werken met halve 
klassen en hierna zullen we alle kinderen weer mogen 
verwelkomen. We zijn blij dat we weer een stapje 
dichterbij het oude normaal komen. We kijken over het 
algemeen met een heel tevreden gevoel terug op de 
afgelopen 3 weken. Doordat we zijn gestart met de halve 
groepen, was er alle ruimte om te ontdekken hoe het met 
iedereen is, maar ook waar iedereen op dit moment staat. 
Al blijft iedere wijziging/opschaling spannend, ook de 
komende periode zien we weer vol vertrouwen tegemoet. 
 
Nieuw protocol PO-raad 
Gisteravond is het nieuwe protocol van de PO-raad 
uitgekomen met de meest recente richtlijnen voor het 
basisonderwijs. De komende dagen zullen wij gaan kijken 
in hoeverre er aanpassingen gaan plaatsvinden in de 
organisatie in en rondom de school zoals wij deze nu 
hebben staan. Dinsdagavond zal dit in de MR besproken 
worden, zodat we dit naar verwachting woensdag met u 
kunnen delen. Op het eerste oog zullen er weinig 
veranderingen zijn in hoe we het op dit moment hebben 
georganiseerd. 
 
Personele mededelingen 
Versnelt door de huidige corona-maatregelen, gaat juf 
Marga met ingang van komende week al met 
bevallingsverlof. Juf Laura zal tot de zomervakantie 
volledig werken om de vervanging, samen met juf 
Barbara, voor haar rekening te nemen. Wij wensen Marga, 
Pascal en de kinderen een fijne tijd  toe en we wachten in 
spanning af…  
 
Om verschillende redenen zullen meester Harry, juf 
Paulien en juf Wyni de komende periode nog niet aan het 
werk gaan op school. We hopen dat zij ook zo snel als 
mogelijk hun normale werkzaamheden weer op kunnen 
gaan pakken.   

 
Cohortencontact 
Hoe zorg je er nou voor dat je toch nog contact hebt met 
de andere groep? Door de hele school zijn daar allerlei 
creatieve manieren voor bedacht; samen een tekening 
maken, voor elkaar een tekening maken, elkaar brieven 
schrijven en in  groep 8 werd zelfs samen een spel 
gespeeld! 

 
Wij (Lynn, Isabel, Isa, Senna en Iris) hebben een Clueroom 
(combinatie van Cluedo en Escape room) bedacht voor de 
andere helft van groep 8. Juf Betty was vermoord en de 
groep moest uitzoeken wie dat heeft gedaan, waar dat is 
gebeurd en waarmee. De uitleg deden wij via Google Meet, 
omdat wij natuurlijk thuis aan het werk waren. Ze 
begonnen met een cijferpuzzel en daar kwam uit Ilona. 
Toen ze naar juf Ilona gingen, kregen ze puzzelstukjes. Daar 
kwam Antje uit en gingen ze naar het kamertje van meester 
Bart. Alleen was Antje ziek, maar gelukkig kon juf Marga 
het overnemen. Wanneer ze een goed antwoord gaven, 
kregen ze een woordzoeker. Van de letters die overbleven 
moest je een woord maken, dit was boekenkast. Ze moesten 
door de boeken graaien om het moordwapen te vinden. 
Uiteindelijk was juf Ilona de moordenaar en het was 
gebeurd in het kamertje van meester Bart met een 
satéprikker. Morris, Tessa en Elsa hadden gewonnen en 
moesten nog een eindopdracht doen. Daarna mochten ze 
een prijs uitzoeken. De groep vond het erg leuk en wij hopen 
dat zij ook een spel voor onze groep gaan maken. 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf zou dit jaar op 16 april bij ons op 
school komen. Dit kon vanwege alle corona-perikelen niet 
doorgaan. Maar gelukkig wil juf Marleen (deels juf en 
deels fotograaf) deze rol dit bijzondere schooljaar graag 
overnemen. Op 11 juni zal zij alle groepen op de foto gaan 
zetten, de portretfoto’s komen te vervallen.   

 
Agenda 
Vr 29-05 INFO #15 

Ma 01-06 Pinkstervakantie 

Ma 08-06 Opening hele school 
Do 11-06 Schoolfotograaf 
Vr 12-06 INFO #16 
Do 25-06 Afscheidsuitje groep 8 
Wo 01-07 Afscheidsmusical groep 8 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

Klik hier voor een overzicht van activiteiten  
die geen doorgang vinden. 
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Toetsing & Rapportage 
Deze bijzondere tijd vraagt ook om een bijzondere 
omgang met toetsing en rapportage. In verschillende 
werkgroepen heeft het team zich hier de afgelopen weken 
over gebogen en in grote lijnen zal het er als volgt uit 
komen te zien.   
 
Toetsing & Rapportage | Toetsen 
Tot de zomervakantie zal er in de groepen 3 t/m 7 een 
selectie van de CITO-toetsen worden afgenomen. Iedereen 
houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten anders 
zullen zijn dan wanneer het een gewoon schooljaar was, 
daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. De leerkracht 
van uw kind zal de resultaten van de toetsen vooral 
gebruiken om te kijken naar de ontwikkeling van uw kind 
sinds de laatste afname (in januari) en daarvoor. Is uw 
zoon of dochter harder of juist minder hard gegroeid dan 
verwacht mag worden in deze tijd? De leerkracht kan dan 
goed zien welke lesstof nog wat extra aandacht mag 
krijgen. En dat is dan ook het belangrijkste doel van de 
toetsen. Voor nu is het voornaamste dat de leerkracht 
precies weet waar uw kind staat. En hoe hij uw kind het 
beste kan helpen. De verzamelde gegevens gaan mee naar 
de volgende groep en zorgen ervoor dat de volgende 
leerkracht zo snel mogelijk aan de slag kan met het juiste 
aanbod.  
 
Toetsing & Rapportage | Oudergesprekken 
In week 25 en 26 staan de oudergesprekken gepland. 
Omdat de school op dat moment nog steeds gesloten zal 
zijn voor ouders, hebben wij ervoor gekozen om deze keer 
videogesprekken te gaan voeren. Op die manier hopen we 
dat het voor zo veel mogelijk ouders (en ook collega’s) 
mogelijk is om bij de gesprekken aanwezig te zijn. Voor 
deze gesprekken gaan we, net als tijdens de vragenuurtjes, 
gebruiken maken van Google Meet. U zult op een later 
moment worden ingelicht over hoe dit er verder allemaal 
uit zal gaan zien.  
 
Toetsing & Rapportage | Het rapport 
De kinderen krijgen dit jaar een alternatief eindrapport. 
Naast dat we onvoldoende resultaten hebben om een 
rapport van te maken, vinden we ook dat een ‘old-school-
cijfertjesrapport’ niet passend is bij de ontwikkeling die 
de kinderen de afgelopen periode hebben mee gemaakt. 
Omdat u als ouder ook een heel deel van het onderwijs van 
uw kind op u genomen heeft in de afgelopen periode, 
willen wij u graag betrekken bij het invullen van het 
rapport. Hoe dit er precies uit komt te zien, zult u op een 
later moment van ons horen.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
De OV beheert het schoolfonds. Het schoolfonds wordt elk 
jaar gevuld met de (vrijwillige) ouderbijdragen, subsidies 
en de opbrengst van diverse acties. Het geld in dit fonds 
wordt gebruikt voor de organisatie van verschillende 
schoolactiviteiten die door de OV worden georganiseerd 
en diverse sport en cultuur evenementen. De vrijwillige 
ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00 per kind, per 
schooljaar. In de winter heeft u hiervoor een nota 
ontvangen. Een groot deel hiervan is reeds betaald, mocht 
u dit nog niet gedaan hebben, dan kunt u het bedrag 
overmaken op rekeningnummer: NL39 RABO 
035.58.24.841 t.n.v. Oudervereniging OBS De Poolster. 

Schema!?! 
Er ontstond de afgelopen week wat verwarring (bij het 
team, ouders en kinderen) over het schema voor week 23. 
Door het wegvallen van Pinkstermaandag kon het schema 
twee kanten op. Tellen we nou door in dagen of in weken? 
Doordat wij uitgaan van het ritme van 
schooldag/instructies – thuiswerkdag, is het rooster een 
dag versprongen. Het lastigste is om, nadat je uit bent 
gegaan van het een, de andere mogelijkheid te zien. 
Wanneer je de eend gezien hebt, is het lastig om het konijn 
nog te zien, en andersom natuurlijk.  

 
Nog 1 keer voor alle duidelijkheid:  
- Wanneer uw kind deze week op dinsdag en donderdag 
naar school is geweest, dan wordt hij of zij op dinsdag 2 en 
donderdag 4 juni op school verwacht.  
- Wanneer uw kind deze week op maandag, woensdag en 
vrijdag naar school is geweest,  dan wordt hij of zij op 
woensdag 3 en vrijdag 5 juni op school verwacht. 
 
Noodopvang 
Voor ouders met een vitaal beroep is er wederom de 
mogelijkheid voor noodopvang op de dagen dat de 
kinderen niet volgens het rooster naar school gaan, u kunt 
dit doorgeven via postbus@obsdepoolster.com.   
 
Fleurige ramen 
Niet alleen buiten komen de bloemen op, ook binnen 
groeien er bloemen op de ramen. Samen juf Mariken 
hebben de kleuters de ramen van ’t Klokhuis versierd, 
mooi hoor! 

 

In en uit de buurt 

 
Klik hier voor de tweede versie van 
de GRATIS BEWEGEN-ladder. 
 

mailto:info@obsdepoolster.com
http://www.obsdepoolster.com/
mailto:postbus@obsdepoolster.com
https://onderwijsnoordenveld-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/b_vanbergen_obsdepoolster_com/EcFe2nIeUVJLkpdgTgYSFjcBLjq2B6b13IYd7uVJ0QjQiQ?e=dp7TMF
https://onderwijsnoordenveld-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/b_vanbergen_obsdepoolster_com/EcFe2nIeUVJLkpdgTgYSFjcBLjq2B6b13IYd7uVJ0QjQiQ?e=dp7TMF

