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IN DEZE NIEUWSBRIEF O.A.
Toetsen en avondvierdaagse
Update schoolplein
Formatie 2019-2020
Flyer Smallsteps
BIBLIOTHEEK
U heeft het vast wel gezien. De kasten in de
schoolbibliotheek en de boekenkast in de
kleuterhal zijn aangepakt. Er staan nu veel
minder boeken in de kasten en de collectie is
meer van deze tijd. Oude boeken die niet
meer gelezen werden of die kapot waren,
hebben we weggedaan. We hebben boeken
verkocht aan u en we hebben boeken die we
overhielden geschonken aan hen die deze
wilden hebben.
Alhoewel de kasten er niet zo mooi bijstaan
als op deze foto, zijn we erg blij met onze
collega’s die het initiatief hebben genomen om
de kasten aan te pakken! Van het geld dat we
hebben verdiend aan de boekenverkoop
zullen we nieuwe boeken aanschaffen.

AVONDVIERDAAGSE
We krijgen de laatste jaren regelmatig reacties
van ouders die zich afvragen waarom er ook
getoetst wordt in de week van de
avondvierdaagse (toetsen van het
leerlingvolgsysteem en toetsen waarvoor thuis
geleerd moet worden). In deze om-deweekbrief daarom wat aandacht hiervoor.
Vanuit het perspectief van ouders hebben we
begrip voor deze vraag. Kinderen die
meedoen met de avondvierdaagse zijn ’s
avonds actief geweest en liggen mogelijk wat
later in bed dan gebruikelijk. Kinderen zouden
daardoor wat korter kunnen slapen en minder
uitgerust kunnen zijn op school. De tijd om

eventueel leerhuiswerk te oefenen, is in deze
week mogelijk korter. Het is fijn als hier vanuit
school rekening mee gehouden kan worden.
Vanuit het perspectief van de leraar kan het
ook anders bekeken worden. Leerhuiswerk
wordt eigenlijk alleen in de hogere groepen
meegegeven. Toetsen worden ruim van te
voren opgegeven en kinderen kunnen hier
van te voren rekening mee houden.
Zeker in de hogere groepen worden er flink
wat toetsen afgenomen van ons
leerlingvolgsysteem. Een leraar heeft dus flink
wat momenten in te plannen voor deze
toetsen. Alleen de toets rekenen bestaat al uit
3 taken. Leraren willen deze toetsen zo laat
mogelijk in juni afnemen, zodat de kinderen
nog zoveel mogelijk onderwijs hebben
genoten, voordat de toets afgenomen wordt.
De avondvierdaagse valt, zeker dit schooljaar,
laat. Als een leraar helemaal geen toetsen
afneemt in de week van de avondvierdaagse,
komt hij/zij in tijdsnood. Er blijven dan nog 3
effectieve weken over om te toetsen en in
deze weken dient de leraar ook alle toetsen
na te kijken, te analyseren en alle rapporten te
maken.
Kortom, ja, het is fijn als leraren zo veel
mogelijk rekening houden met de kinderen en
zuinig proberen om te gaan met het plannen
van toetsen in de week van de
avondvierdaagse. Ja, het is ook belangrijk dat
leraren een aantal toetsen kunnen plannen in
de week van de avondvierdaagse, want dit is
ook in het belang van de kinderen en is
werkbaar voor de leraren.
SCHOOLPLEIN
De afgelopen weken heeft het ontwerp van
ons nieuwe schoolplein in de hal tegenover
groep 5 en 6 gehangen. Via Schoudercom zijn
er ongeveer 40 reacties van ouders
binnengekomen. We ontvingen eigenlijk
alleen maar positieve geluiden. Fijn om te
horen dat het ontwerp bij u in de smaak valt.
Er werden wel wat kanttekeningen geplaatst.
Zo lazen we vaker dat een glijbaan gemist
wordt in het plan. Ook wordt er wel eens
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getwijfeld aan de waterpomp. Verder wordt er
aangestipt of het plein beschikbaar blijft voor
verkeerslessen, of meer bestaande
speeltoestellen opgenomen kunnen worden in
het plan en hoe het zit met het onderhoud
(van het groen). Wat ons betreft goede punten
die we meenemen.
We staan nu voor het spannende onderdeel,
wat gaat het ontwerp kosten? Het ontwerp is
altijd duurder dan er in de portemonnee zit.
Wordt vervolgd.
NIEUWE SCHOOLJAAR
U mag verwachten van ons dat we al aardig
op weg zijn met onze voorbereidingen voor
het nieuwe schooljaar. Gaan we lesmethodes
aanpassen? Wie wordt de juf/meester van uw
kind(eren) volgend schooljaar? Wat wordt
volgend schooljaar het lokaal van uw kind?
We denken dat we u na de roostervrije week
na Pinksteren meer informatie kunnen geven
hierover. De formatie (verdeling van
schoolmedewerkers over groepen en functies)
is ieder jaar weer een hele puzzel. Zeker dit
schooljaar is dat een ingewikkelde, met
leraren die (deels) arbeidsongeschikt zijn en
met leraren die nieuw gestart zijn dit
schooljaar.
DOPPEN SPAREN EINDIGT
Heel wat jaren heeft er bij De Schakel een ton
gestaan waar doppen in verzameld werden
voor KNGF geleidehonden.
In al die jaren zijn er heel veel doppen bijeen
gespaard en hebben we met elkaar een
mooie bijdrage kunnen leveren aan de
opleiding van een geleidehond.
Helaas heb ik toch moeten besluiten om te
gaan stoppen met het inzamelen van de
doppen. Het sorteren en wegbrengen van de
doppen is voor mij alleen te arbeidsintensief.
Nog tot de zomervakantie kunt u de doppen
inleveren. Mocht u toch doppen willen blijven
sparen, dan kunt u informatie vinden op
geleidehond.nl/ doppen.
Hartelijk dank voor het mee sparen in de

afgelopen jaren en hartelijke groet,
Joke Larrewijn.
BELANGRIJKE DATA
-maandag 10 juni: 2e Pinksterdag (kinderen
zijn vrij);
-dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni:
administratiedagen leraren (kinderen zijn vrij);
-woensdag 12 juni: schoolhockeytoernooi (let
op: in de roostervrije week. Informatie vanuit
organisatie hebben we nog niet ontvangen. );
-dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juni: schoolkamp
groep 8;
-dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juni:
avondvierdaagse Leiderdorp;
-dinsdag 18 juni: hoofdluiscontrole aantal
groepen;
-vrijdag 21 juni: hoofdluiscontrole aantal
groepen;
-dinsdag 25 juni: vergadering
medezeggenschapsraad;
-dinsdag 25 juni: spreekuur leraren;
-woensdag 26 juni: vergadering ouderraad
(gewijzigde datum);
-donderdag 4 juli: spreekuur leraren;
-vrijdag 5 juli: zomerfeest (informatie volgt)
-dinsdag 10 september 19.00u: briefing
schoolreis;
-woensdag 11 september 08.30u: briefing
schoolreis;
-dinsdag 17 september schoolreis 2019-2020.

Ingezonden berichten:
Tegelijk met deze om-de-weekbrief ontvangt u
ook een flyer ‘Supertoffe sportdagen BSO
Bloemerd’

