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Wat fijn om u weer via onze nieuwsbrief te kunnen begroeten!
We zijn 3 weken geledenweer begonnen en dat vonden we
best een beetje spannend.
“Je weet past wat je mist als het er niet is.”
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Aan deze zin hebben we de laatste tijd vaak gedacht. Na
weken “ons hart van de school”; “de kinderen” te hebben
gemist, genieten we nu als team weer volop van de leerlingen.
Heerlijk om weer het geluid van spelende en kletsende
kinderen te horen.

AGENDA JUNI
Hier staan de data waarvan wij zeker
weten dat ze door gaan.
25-06 Wisselmiddag alle groepen
26-06 Rapport mee

We willen u van harte bedanken voor het respecteren van de
gestelde regels. Fijn dat u zo meewerkt om de kinderen op een
zo veilige manier naar school te kunnen laten gaan. Zo doen
we het nog steeds samen!

JARIG IN JUNI
In de periode dat de school gesloten was,
zijn er veel leerlingen jarig geweest. Wij
willen deze lln. nog van harte feliciteren en
hopen dat iedereen toch een leuke
verjaardag heeft gehad!
2 juni
4 juni
4 juni
4 juni
4 juni
6 juni
8 juni
9 juni
15 juni
20 juni

Maaike van der Weide
Lilly de Jonge
Merle Buikema
Stijn Sissons
Daniek Stokkers
Anaïs Olsman
Jelke Kranenberg
Tygo Verbeek
Nore Tichelaar
Rosie Hovanesian

27 juni

Nikki Vossebeld

We zijn blij en dankbaar hoe deze weken zijn verlopen. De
kinderen houden zich goed aan de afspraken en ook het halen
en brengen van de kinderen loopt geordend. Mooi om te zien
hoe zelfstandig de kinderen naar binnen gaan en rustig de klas
ingaan en vervolgens lekker gaan werken.
Bewonderingswaardig om te merken dat kinderen zo flexibel
zijn en gewoon weer doorgaan, als of er niets is gebeurd.

groep 5
groep 7
groep 6
groep 6
groep 4
groep 5
groep 7
groep 5
groep 4
groep 2
groep 2

Wij zijn trots op hoe goed alles is verlopen!
Wel blijft het heel bijzonder hoe het gewone leven is
geworden..... ’gewoon’ buiten spelen, ‘gewoon’ naar school.
Het is allemaal anders! 

COMPLIMENTEN AAN U, OUDERS!
In de achterliggende periode heeft u geweldig uw best gedaan.
U kreeg er opeens de taak als leerkracht bij. We merkten dat u
als ouder erg betrokken bent gebleven bij het schoolwerk van uw
zoon of dochter. We beseffen maar al te goed dat dit soms een hele
opgave is geweest om dit te combineren met uw eigen werk en
huishouden. Namens het gehele team bedankt voor uw inzet

en samenwerking in een tijd dat alles anders ging.
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GEEN CITOTOETSEN
Samen met het bestuur hebben wij besloten om de cito toetsen van juni niet af te
nemen, maar ze te verplaatsen naar september.
Hieronder leest u de motivatie waarom.
Kinderen komen terug van 6 weken leren-op-afstand en 2 weken meivakantie. Tot
de zomervakantie zijn er nog 7 weken te gaan. Om een betrouwbaar beeld te
krijgen van wat de leerlingen kunnen, is het belangrijk dat ze voorafgaand aan het
afnemen van de Cito-toetsen minimaal 6 weken op een normale manier onderwijs
hebben gehad. En, dat gaan we dus niet redden.
Het doel van CITO toetsen is: weten waar de leerlingen staan en wat dit betekent
voor het onderwijsaanbod van deze groep, het kind.
Cito heeft aangeboden om de normering van de E-toetsen aan te passen aan
september. We brengen op dat tijdstip de beginsituatie van de groep in kaart en
passen het onderwijs er vervolgens op aan. Kinderen krijgen op deze manier de tijd
en ruimte om hun plekje weer te vinden in de school en de klas. Leerkrachten
kunnen werken aan een fijn pedagogisch en veilig klimaat.
De komende weken tot aan de zomervakantie ligt de prioriteit van ons onderwijs
bij de kernvakken: rekenen, taal, spelling, lezen en sociale vaardigheden. Met
behulp
van deleerlingen
methode toetsen
de dagelijkse observaties kan de leerkracht de
Nieuwe
openschool
ontwikkeling van de kinderen voldoende in de gaten houden om te komen tot een
passend aanbod tot de zomervakantie.
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Nieuwe Leerlingen

Zo kan de focus de komende weken liggen op het bieden van goed onderwijs en
niet op het afnemen van toetsen. Volgens ons sluit dat beter aan bij het onderwijs
dat onze kinderen nu verdienen.

3E RAPPORT WORDT “speciaal rapport”
Door het lange thuiswerken van de leerlingen hebben wij weinig cijfers van toetsen
van de leerlingen over deze periode. Daarom zal het laatste rapport geen
cijferrapport zijn en hebben we besloten om het derde rapport aan te passen tot
een “bijzondere versie”.
GEEN RAPPORTAVOND
Omdat we een andere versie van het rapport gaan maken en we grote drukte van
volwassenen in de school willen voorkomen, hebben wij ook besloten om geen
rapport avond te houden. Wel is er een mogelijkheid om in week 25 en 26 te bellen
met de leerkracht of een afspraak met de leerkracht van uw kind te maken, na
schooltijd, wanneer u nog iets wilt bespreken. Hiervoor ontvangt u t.z.t een mail
met verdere informatie.

VOORWAARDELIJK OVER
Alle leerlingen gaan voorwaardelijk over. Tenzij, er al in een eerder stadium is
besloten dat uw kind een jaartje overdoet. Rond de herfstvakantie zullen we dan
bekijken of alle leerlingen nog goed op hun plek zitten en het jaar kunnen afmaken.

Nu de school weer open is, kan een
aantal nieuwe kinderen ook echt
starten bij ons op school

Nieuwsbrief Jan Ligthart

№ 7- juni 2020

RAPPORT GAAT LATER UIT
De datum waarop het aangepast rapport zal uitgegaan, hebben we verschoven naar vrijdag 26 juni.
DIVERSE SCHOOLACTIVITEITEN
Tijdens de scholensluiting zijn er veel activiteiten geannuleerd. Maar ook van activiteiten die nog op de agenda staan, kan
niet alles meer doorgaan. De komende weken beperken wij ons tot het lesgeven in de school.
Alle overige activiteiten gaan niet door totdat de overheid haar beleid daarin wijzigt.
SCHOOLREISJES GECANCELD
Zoals u zult begrijpen zal het schoolreisje voor de groepen 1 tot en met 7 gezien de Coronamaatregelen helaas niet
doorgaan. Hoe jammer we het ook vinden voor de kinderen, veiligheidsmaatregelen gaan voor!

Over het kamp wordt nog overleg gepleegd. Waarschijnlijk zal hier worden gekozen voor een alternatieve
oplossing.
AFSCHEID GROEP 8
We vinden het een vervelend idee dat de belangrijkste basisschool-afscheidsrituelen voor de kinderen van groep 8 dit jaar
grotendeels niet in de originele vorm kunnen doorgaan.
Een activiteit die mogelijk wel door kan gaan is de afscheidsavond voor groep 8. Afhankelijk van hoe de situatie op dat
moment is en de richtlijnen van het RIVM en ons schoolbestuur ons voorschrijven, zal deze, mogelijk, in aangepaste vorm
plaatsvinden. Ouders van de leerlingen van groep 8 zullen hier t.z.t. verder over geïnformeerd worden. De
voorbereidingen voor de musical met de kinderen gaan gewoon door. Ook op afstand!
AVOND4DAAGSE AFGELAST
Jaarlijks doen er veel kinderen mee met de Avond4Daagse. Helaas heeft het Corona-virus ertoe geleid dat ook de
Avond4Daagse is afgelast. Gelukkig nemen de maatregelen langzaam af en mogen we na een tijd van veel binnen zitten
gelukkig wel weer meer naar buiten!
EIKENPROCESSIERUPS EN TEEK
De GGD heeft dit jaar een digitale campagne over de eikenprocessierups en teek. Informatie over de eikenprocessierups
kunt u vinden via : https://ggdleefomgeving.nl en informatie over teken vindt u op de website
http://www.wijvallennietuitbomen.nl.
Op beide websites worden de klachten beschreven en worden praktische tips gegeven. Daarnaast worden antwoorden
gegeven op veel gestelde vragen.
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ICT-VAARDIGER DOOR CORONA
De afgelopen periode thuis hebben wij (ouders, kinderen en leerkrachten) in hoog tempo veel geleerd
over computers. Videobellen, Classroom gebruiken, taakbrieven lezen en online lessen maken.
Van al deze nieuwe vaardigheden en kennis zullen wij de komende jaren nog veel profijt hebben! Elk nadeel heeft
inderdaad ook zijn voordeel!
STREETSOCCER WEL OF NIET?
Van 15 tot 18 juni staat er een streetsoccer toernooi gepland voor groep 5 en 6. Op het moment van het schrijven van
deze nieuwsbrief, weten we nog niet of deze doorgaat. Wij houden u op de hoogte en laten zo snel mogelijk weten of dit
toernooi doorgaat.

LUIZENCONTROLE
Op school zullen we deze periode geen hoofdluiscontrole doen. Wij adviseren u uw kind(eren) regelmatig (wekelijks) te
controleren op de aanwezigheid van hoofdluis.

SCHOOLFRUIT
De schoolfruitleveringen zijn gestopt. Het zou erg fijn zijn als u deze gezonde gewoonte zelf door zou zetten in het
meegeven van een pauzehap/lunch naar school.
TOT SLOT
Wij kunnen iedereen niet genoeg bedanken en complimenteren voor de wijze waarop we als team, ouders en uiteraard
onze kinderen vorm hebben gegeven aan de afgelopen periode. Iedereen is geconfronteerd met uitdagingen en in veel
gevallen zijn deze uitdagingen opgelost door er een kans van te maken. Neemt niet weg dat er niks mooier is dan elke dag
de leerlingen lekker de je groep te hebben, dus het team van De Jan Ligthart kijkt uit naar 8 juni!
Vanaf nu bereiden we ons voor op hele dagen voor alle kinderen. We zijn bezig om te kijken hoe dat, net als nu zo veilig
mogelijk kan. RIVM richtlijnen zullen ook dan strikt worden gevolgd.
Vriendelijke groet,
Team Jan Ligthart

