NIEUWSBRIEF ‘t HAZZELEGER
Balk, 16 februari 2021

Beste ouders/verzorgers,
Met deze nieuwsbrief willen we jullie onder andere graag informeren over de komende periode. Door de
afgelopen periode van thuisonderwijs en de huidige lockdown konden en kunnen veel activiteiten helaas
niet doorgaan. Daardoor zijn er veel wijzigingen in de kalender.

Achterstanden?
In de media wordt volop gespeculeerd dat kinderen tijdens de periode van
thuisonderwijs een grote achterstand zouden hebben opgelopen. Wij zijn het
hier niet mee eens en vinden dat daarmee de grote inzet van kinderen, ouders
en leerkrachten tenietgedaan wordt. Iedereen heeft juist veerkracht en
doorzettingsvermogen laten zien tijdens de periode van thuisonderwijs. Bij de
verwerking van de opdrachten is creativiteit gebruikt om met andere middelen
dan de kinderen op school gewend zijn de opdrachten te doen. De kinderen
hebben geleerd om zich te focussen op hun online instructies terwijl andere
huisgenoten ook met school en/of werk bezig waren. Daarbij gingen de instructies van veel vakken gewoon
door en hebben de leerkrachten op afstand de kinderen veel kunnen leren. Ja, het was een andere vorm
van onderwijs geven dan we gewend zijn maar we geloven niet dat de kinderen stil zijn blijven staan in hun
ontwikkeling. Misschien juist wel het tegenovergestelde!

Toetsen & Portfoliogesprekken
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aangaven willen we eerst twee weken werken met de kinderen om
weer te wennen aan het schoolritme en zelfvertrouwen op de doen. Vervolgens is het voorjaarsvakantie. In
de week na de voorjaarsvakantie starten we in de groepen 3 t/m 8 met de leerlingvolgtoetsen van Cito
(groep 3-5) en IEP (groep 6-8). Voor het analyseren van deze toetsen en in gesprek gaan met het kind
nemen we de tijd. We vinden dit erg belangrijk omdat het kind en de leerkracht samen verantwoordelijk
zijn voor een positieve leerontwikkeling van het kind. De reflectiedag voor groep 5-8 op 28 januari en de
studiedag van 29 januari hebben we verzet naar een andere datum. De periode van toetsen tot de
Portfoliogesprekken ziet er als volgt uit:
Datum

Activiteit

1 t/m 11 maart

Vanaf dinsdag 2 maart nemen we in groep 3 t/m 8 de Cito en IEP toetsen af voor de
vakken rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen.

Vrijdag 12 maart

STUDIEDAG: alle kinderen zijn VRIJ

Vrijdag 19 maart

REFLECTIEGESPREKKEN groep 5 t/m 8 VRIJ: deze kinderen komen individueel op
school voor een reflectiegesprek met hun leerkracht. Schema volgt.

29 maart – 1 april

Portfolio’s mee naar huis + Portfoliogesprekken, informatie volgt.
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Open Dag & Dalton Open Dag
De Open Dag voor toekomstige ouders en de Dalton Open Dag voor eigen ouders kunnen helaas niet
doorgaan. Wellicht later in het schooljaar.
Jonge ouders die nieuwsgierig zijn naar onze school, zijn van harte welkom voor een
persoonlijke rondleiding. Een kijkje in onze school kan ook via onze social media.

Groep 8 musical i.p.v schoolmusical
We hebben er helaas voor moeten kiezen om de schoolmusical ‘Wizard of Oz’ nog een schooljaar uit te
stellen. Vorig jaar hebben we een filmpje gemaakt en nu willen we heel graag echt optreden met alle
kinderen voor alle ouders. Dat lukt dit schooljaar niet. Voor de kinderen van groep 8 is dat natuurlijk het
meest sneu, zij zijn volgend schooljaar van school. Daarom heeft juf Rixt ze blij kunnen maken: zij gaan dit
jaar een eindmusical doen! Ze kunnen in ieder geval optreden voor de kinderen van de school en misschien
kunnen we aan het eind van het schooljaar ook wel weer de ouders van groep 8 uitnodigen. Gisteren
hebben de kinderen samen met Rixt een leuke musical uitgezocht. Ze hebben er zin in!

Doorschuiven groep 2 & 3
Eerder dit schooljaar hebben we de ouders van groep 1 t/m 4 al geïnformeerd dat, door de grote instroom
in groep 1, we ervoor gekozen hebben om de kinderen van groep 2a door te schuiven naar groep 2-3.
Vanuit deze groep schuiven vervolgens een aantal kinderen door naar groep 4. Onze groepen zien er na de
voorjaarsvakantie als volgt uit:
Groep 1

Groep 2/3a

Groep 3b/4

Jellie & Sytske

Mathilda & Lisanne

Siemke & Sonja

23 kinderen

26 kinderen

27 kinderen

Vrijdag start om 12:00 uur voor alle
kinderen de voorjaarsvakantie.
Fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Team ‘t Hazzeleger

