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Nieuwsbrief  17 PJS 

schooljaar 2020-2021     22 - januari - 2021 

jaarrooster van de komende periode: 

De geplande studiedagen op 8 en 9 februari komen te vervallen. We hopen dat we deze dagen de 

schooldeuren weer mogen openen en fysiek onderwijs weer kunnen gaan starten. Ook als de 

thuiswerkperiode, hetgeen we niet hopen, verlengd wordt, dan gaan de online lessen door en vervallen de 

studiedagen voor onze teamleden. Of en hoe andere geplande studiedagen dit jaar doorgang zullen vinden 

verneemt u in de loop van het schooljaar zodra we daarover een besluit hebben genomen.  

 

De geplande Cito toets periode wordt op advies van Cito uitgesteld. De leveranciers van onze LVS toetsen 

(CITO) geven aan dat afname van de toetsen thuis niet wenselijk is. Afname van de toetsen kan pas na 

een gewenningsperiode op school, CITO geeft aan dat kinderen hiervoor 2 weken nodig hebben. Bij een 

start op 8 februari zijn, de twee ‘gewenningsperioden’ voorbij als de voorjaarsvakantie start. Zonder dat we, 

na een periode van thuiswerk, druk willen leggen op CITO toetsen zullen we hier niet eerder dan 8 maart 

met mogelijke afnames starten.  

 

De rapporten zullen conform rooster op 12 februari worden meegegeven.  

 

Of en hoe carnaval door zal gaan op 12 februari is op dit moment nog onduidelijk.  

 

De rapportbesprekingen, en het geven van het definitieve schooladvies voor de leerlingen van groep 8 

gaan ook door in de geplande week van 15 t/m 19 februari. Voor de groepen waar dit KOM gesprekken 

betreft (Kind – Ouder – Medewerker) zullen deze plaatsvinden via Google Meet. Voor de andere groepen 

zullen deze telefonisch gehouden worden. De mogelijkheid om hiervoor in te tekenen via Social Schools zal 

vanaf woensdag 3 februari worden uitgestuurd.  

Voor kinderen en ouders van groep 8 is het schooladvies belangrijk. Leerlingen en medewerkers zijn al het 

hele schooljaar, op school en nu ook thuis, hard aan het werk met elkaar om het gewenste advies 

zichtbaar te laten zijn bij toetsen en gedrag. Door het thuisonderwijs vervallen toetsen en toch moeten wij 

het schooladvies voor 1 maart geven. 

Dit is voor alle scholen in Nederland hetzelfde en wij zullen dan ook conform de richtlijnen ons advies tot 

stand brengen. Ouders van groep 8 worden hierover, na intern overleg op maandag,  begin volgende 

week verder over geïnformeerd.  

 

Volgende week gaan we de vierde week in van het thuisonderwijs. We zien en ervaren dat naarmate de tijd 

vordert het volhouden en doorzetten verschillend ervaren wordt. Sommige leerlingen vinden het prima, 

anderen kost het aldoor meer moeite om het werk geconcentreerd te blijven doen. Hetzelfde geldt voor 

eigenlijk iedereen. Als we met elkaar blijven beseffen dat we doen wat we kunnen en zorgen voor voldoende 

ontspanning tussendoor. Momenten zonder schermtijd. Even naar buiten om lekker te bewegen. 

 

Zorg goed voor elkaar, blijf gezond.  
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