
 

Pagina 1 van 2 pag.  Nieuwsbrief 8 PJS  schooljaar 2020 - 2021 

Nieuwsbrief  8 PJS 

schooljaar 2020-2021      23 oktober - 2020 

Covid 
Door de aangepaste maatregelen en het feit dat er in deze regio aldoor meer besmettingen zijn hebben we 

op school een aantal regels opnieuw besproken en bekeken. Een aantal aanpassingen, aanscherpingen 

willen we graag hieronder met u delen. Alles wat hieraan ten grondslag ligt is de nadrukkelijke wens en hoop 

om het onderwijs zo lang mogelijk fysiek te kunnen blijven geven. 

• We verzoeken ouders om buiten de school te blijven.  

• Met klem willen we u blijven vragen voldoende afstand te houden. 

• Bij afspraken in de school willen we ouders en externe partijen verzoeken om een mondkapje te 

dragen in de gangen waar we de afstand van 1,5 meter mogelijk niet kunnen waarborgen. 

• Dit geldt ook voor ouders die een rondleiding door de school krijgen. 

• Onze geplande studiedag met de IKC partners vindt beperkt en op een digitale wijze plaats. (Jullie 

kinderen zijn dus gewoon vrij op woensdag 4 november) 

• De gesprekken welke vanaf 16 november op de kalender staan vinden niet fysiek in de school plaats 

maar zullen telefonisch of digitaal plaatsvinden.  

 

Oudergesprekken vanaf 16 november 
Hieronder alvast wat meer informatie over de voortgangsgesprekken welke vanaf 16 november zullen 

plaatsvinden voor de groepen 1 t/m 7. Groep 8 heeft deze iets vervroegd in verband met het voorlopige 

advies dat de kinderen krijgen. Ouders van de groepen 8 zijn hierover door de leerkrachten geïnformeerd.  

De gesprekken zullen niet fysiek op school plaatsvinden. Leerkrachten kunnen zelf de voor hun meest gepaste 

wijze gebruiken om dit gesprek te voeren. De eerdere opgedane ervaring heeft aangetoond dat dat prima 

gegaan is.  

✓ Deze gesprekken gaan over de voortgang van de leervorderingen. 

✓ Groepen 1 t/m 4 zijn gesprekken tussen Ouders en Medewerkers. 

✓ Groepen 5 t/m 8 zijn KOM gesprekken. (Kind – Ouders – Medewerkers) 

✓ De kinderen van groepen 4 t/m 7 krijgen op donderdag 5 november de uitdraai van de ingehaalde 

Citotoetsen (van vorig jaar) op papier mee naar huis.  

✓ De kinderen van groep 8 krijgen op dinsdag 3 november de uitdraai van de Cito toetsen en het 

leerling profiel van de entreetoes op papier mee naar huis. Beiden worden tijdens de voorlopige 

advies gesprekken besproken.  

✓ Deze gesprekken zijn niet verplicht voor alle ouders van alle leerlingen. 

o Ouders kunnen zelf aangeven of ze graag een gesprek willen. U krijgt een bericht via Social 

Schools op 5 november hoe u dit kunt doen. 

o Leerkrachten benaderen ouders die zij graag zouden willen spreken door hen uit te nodigen 

om in te tekenen voor een van de beschikbare tijden. (via Socialschools) 

✓ De uitnodigingen om in te tekenen voor een van de beschikbare tijdsloten worden op 10 november 

via Social Schools open gezet. 

 

Lampionnen 
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Ondanks dat er mogelijk restricties gaan komen voor kinderen om met Lampionnen St. Maarten te gaan 

vieren worden deze wel gemaakt op school. De komende weken wordt er veelal groepsdoorbroken gewerkt 

waardoor kinderen een keuze kunnen maken. 

 

Laatste bericht over Nanda 
Nanda heeft de afgelopen weken veel vooruitgang geboekt. Deze week is zij overgeplaatst naar Heliomare 

voor het vervolg van haar hersteltraject. Een collega die bij haar op bezoek is geweest gaf aan dat zij nog 

een lange weg te gaan heeft, maar wel ‘de gewone Nanda’ bezocht te hebben. 

  


