
 

 
Nieuwsbrief 16                                                                  Vrijdag 12 februari 2021 

 
Wat een feest! Terug van weggeweest 
Dinsdagochtend om 8.00 uur was de ‘sneeuwbrigade’ paraat om ons te helpen de in- en uitgangen 
sneeuwvrij te maken. Dankjewel Clemens, Niek en Petra (Helaas staat Petra niet op de foto).  
Fijn dat jullie ons hebben geholpen. Vanaf 8.15 uur kwamen de kinderen op school. De ouderraad 
had voor een feestelijk tintje gezorgd door een aantal prachtige ballonnenpilaren.  

             
 
We vinden het heel fijn om alle kinderen weer op school te zien. We genieten van de verhalen en 
zien dat er thuis ontzettend hard gewerkt is. Ook in de klassen is de draad weer opgepakt. Al is het 
anders dan anders, gelukkig wennen we snel aan het ‘nieuwe normaal’, zoals u op deze foto kunt 
zien. (Buiten spelen met een leerling, die thuis is).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Onderwijs op school en thuis 
 

      
 
We hebben nu al te maken met een aantal kinderen dat noodgedwongen thuis onderwijs moet 
volgen. We hebben met elkaar afspraken gemaakt m.b.t. het online onderwijsaanbod wanneer 
kinderen niet naar school kunnen. In grote lijnen ziet het er als volgt uit:   
Wanneer een kind niet naar school kan, wordt er uiterlijk op de derde dag van afwezigheid een 
online onderwijsaanbod klaargezet door de leerkracht.  
Wanneer de hele klas in quarantaine moet, zal de leerkracht op de tweede dag van de quarantaine 
vanuit huis onderwijs verzorgen aan de klas. Is de leerkracht ziek of in quarantaine en kunnen de 
kinderen wel naar school, dan doen we ons uiterste best om een invalleerkracht in te zetten. Lukt dat 
niet, dan worden de kinderen op de eerste ziektedag van de leerkracht opgevangen op school. Vanaf 
de tweede ziektedag van de leerkracht blijven de kinderen thuis en krijgen zij een online 
onderwijsaanbod. Uiteraard alleen wanneer de leerkracht niet te ziek is om dat aanbod te kunnen 
verzorgen. Het is ook mogelijk dat uw kind te ziek is om online onderwijs te volgen. Wanneer dat zo 
is hoort de leerkracht dat graag van u. 
 
Een berichtje van Juf Edith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bewonderen het moedige besluit van juf Edith en gaan haar enthousiasme en haar 
betrokkenheid bij onze school en bij de kinderen enorm missen. Gelukkig heeft juf Edith beloofd dat 
ze af en toe nog een kopje koffie komt drinken. We willen juf Edith na zo’n lange onderwijscarriere 
niet met stille trom laten vertekken. Door de beperkende coronamaatregelen stellen we haar 
afscheid nog even uit en zoeken we in overleg met haar naar een geschikt moment, waarop we haar 
in het zonnetje kunnen zetten.     
 
Rapport en oudergesprekken 
Op 26 maart krijgen de kinderen een (aangepast) rapport mee naar huis. 
In week 13, 14, 15 (van 29 maart t/m 16 april) vinden de oudergesprekken plaats. We sturen u 
hiervoor tijdig een online intekenlijst.  

Beste ouders, 
 
Zoals jullie weten ben ik al geruime tijd bezig om te re-integreren. 
Helaas gaat het niet zoals ik zou willen , en daarom heb ik in goed overleg besloten om te 
stoppen. 
Hierbij wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen in mij, en de goede contacten die ik mocht 
hebben. 
Ik heb  zo genoten van het mogen werken met de kleuters , geen dag is hetzelfde. 
Met hart en ziel heb ik dit vele jaren mogen doen , en nu is het tijd om te gaan genieten van mijn 
eigen kleinkinderen. 
Ongetwijfeld zal ik menig kind en ouder in het dorp tegen komen! 
Dus niet uit het oog uit het hart. 
Verder wens ik iedereen nog een fijne tijd op school en bovenal gezondheid toe! 
Met vriendelijke groet. 
 
Juf Edith ! 
 

 



 
Gezellige ochtend 
Volgende week vrijdagochtend 19 februari zorgen we in de klas voor een gezellige ochtend. De 
kinderen mogen verkleed naar school wanneer ze dat willen. De ouderraad zorgt voor een lekkere 
voorverpakte traktatie. Om 12.00 uur is de school uit en begint voor de kinderen de 
voorjaarsvakantie.   
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Eén keer in de vier jaar meten we de oudertevredenheid. In de week na de voorjaarsvakantie 
ontvangt u een vragenlijst in uw mailbox. Deze vragenlijst wordt door DUO verstuurd.  
Eén keer in de twee jaar meten we de leerlingtevredenheid. De kinderen in de groepen 6 t/m 8 
vullen op school een online vragenlijst in.  
Met de tevredenheidsonderzoeken willen we een goed beeld krijgen van wat de leerlingen en van 
wat u van onze school vindt. De uitkomsten uit dit onderzoek worden gebruikt om de school verder 
te verbeteren.  
 
Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u een brief van DUO, waarin u de mogelijkheid krijgt om uw 
kind af te melden voor dit onderzoek, wanneer u niet wilt dat uw kind deelneemt. Wij horen het 
graag uiterlijk aanstaande woensdag 17 februari wanneer u geen toestemming tot deelname geeft. 
 
Sneeuwpret 
In de pauzes wordt er volop genoten van het prachtige weer en van elkaar. Onderstaande foto’s  
geven een mooi beeld van het grote speelplezier.  
 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
        
 
 



 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

       
 
Belangrijke data 

Data Activiteit Voor wie? 

15-02/ 
19-02 

verwijzingsgesprekken groep 8 ouders en kinderen van groep 8 

19 -02 Feestelijke ochtend; 12 00 uur vrij alle kinderen 

20-02 Oud papier enkele ouders uit groep 3B 

22-02/ 
26-02 

Voorjaarsvakantie allen 

26-03 Rapporten mee allen 

29-03/ 
16-04 

Oudergesprekken ouders van de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 7 

 
 
AFMELDEN Leerlingtevredenheidsonderonderzoek  
 
Betreft: leerling tevredenheid onderzoek  
Beste ouder/verzorger,  
 
Graag informeer ik u over het leerlingtevredenheidsonderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek & 
Advies voor onze school gaat uitvoeren. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zullen op school een 
online vragenlijst invullen, waarbij zij kunnen aangeven hoe (on)tevreden zij zijn met (onder andere) 
het onderwijs, de sociale veiligheid en voorzieningen.  
Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen van wat de leerlingen vinden van onze school. 
De uitkomsten zullen we gebruiken om de school verder te verbeteren. 
 Privacy DUO Onderwijsonderzoek & Advies waarborgt de privacy van de leerlingen als volgt: 
• De leerkracht/school krijgt de antwoorden van de individuele leerlingen niet te zien.  
• DUO Onderwijsonderzoek & Advies garandeert de privacy van alle leerlingen en zorgt er voor dat 
hun mening niet bij anderen terecht komt. De ingevulde antwoorden in de vragenlijst gaan 
rechtstreeks naar DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het bestand met de antwoorden van de 
leerlingen wordt niet aan de school afgestaan. Bovendien zorgt DUO Onderwijsonderzoek & Advies 
ervoor dat individuele leerlingen in het rapport niet herkenbaar zijn. De antwoorden van de 
leerlingen worden nooit gekoppeld aan de naam of andere persoonsgegevens van de leerling.  
• DUO Onderwijsonderzoek & Advies werkt volgens de strikte eisen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 
Afmelden  
Wanneer u niet wilt dat uw kind deelneemt aan het leerling tevredenheid onderzoek, dan kunt u uw 
kind afmelden door voor 17 februari aanstaande een mail te sturen naar m.haverkate@keender.nl 
Uw kind zal de vragenlijst dan niet invullen. 
 Vragen  
Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan staat Lotte Lurvink (de projectleider van DUO 
Onderwijsonderzoek & Advies) u graag te woord. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 030-
2631084 of per e-mail: to@duo-onderwijsonderzoek.nl. 
 Met vriendelijke groet,  
Mirjam Haverkate  
Directeur wnd. Bs Holthuizen 
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