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Nieuws van obs Holendrecht!  
                   12e editie 2019-2020, 11-6-2020 

Welkom terug, allemaal! 

Schoolfotograaf maandag en dinsdag 15 juni 

Cito-toetsen 

Verslag i.p.v. rapport/ oudergesprekken 

Voorlopige VO- adviezen groep 7 

Studiedag 1 juli 

Afscheid groep 8 

Start zomervakantie 3 juli 12.30 uur 

Opknapbeurt schoolplein in de zomervakantie 

Bij wie komt uw kind volgend schooljaar in de groep? 

Overzicht vakanties en vrije (mid) dagen 2020-2021 

 

Welkom terug, allemaal! 

Afgelopen maandag was het zover; alle kinderen mochten weer naar school! Vanaf 16 maart (inmiddels bijna 3 maanden 
geleden!)  waren de kinderen niet meer samen in hun groep. De kinderen vonden het fijn elkaar weer te zien. Het was weer 
even wennen, met zo’n grote groep, maar inmiddels gaat het weer bijna ‘net als vroeger’, al houden we ons natuurlijk aan de 
Corona-richtlijnen!  
Hierbij onze complimenten voor de ouders en verzorgers, voor het opvolgen van de aanwijzingen bij het brengen en halen 
van uw kind. U geeft zo het goede voorbeeld!  
 

Schoolfotograaf maandag en dinsdag 15 juni 

Aanstaande maandag en dinsdag komt de schoolfotograaf! Zij zou eigenlijk in april al komen, maar 
vanwege Corona is dat uitgesteld.  
Maandag maakt de fotograaf de individuele foto’s en de foto’s met broertjes en zusjes die bij ons 
op school (en de voorschool) zitten. Het zullen historische foto’s worden; ze zullen ons ook na jaren 
nog aan de Corona-tijd herinneren.  
 
U ontvangt eind volgende week de informatie over het bestellen van de foto’s. De bestellingen 
worden zoveel mogelijk nog voor de vakantie op school bezorgd en aan uw kind meegegeven.  
Mocht dat niet lukken, dan bezorgt de fotograaf de foto’s in de vakantie bij u thuis.  
 

Cito-toetsen  

Na heel veel weken thuis onderwijs waar u, uw kind en wij heel erg ons best hebben gedaan om onderwijs op afstand te 

realiseren willen we ook graag weten hoe uw kind zich heeft ontwikkeld de afgelopen tijd.   

 

Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, maakt onze school gebruik van het Cito Volgsysteem. 

Met de bijbehorende LVS toetsen bepaalt de juf of meester waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er worden 

ingespeeld op de behoeftes van uw kind. Door naast de informatie die de leerkracht al verkrijgt door observaties, gesprekken 

en andere resultaten, ook twee keer per jaar de toetsen van de Cito af te nemen, kijkt de leerkracht weer even met een frisse 

blik naar alle leerlingen. Deze informatie helpt de leerkracht om tijdig bij te sturen en geeft uw kind de beste kans om zijn 

kwaliteiten te ontwikkelen.  

We kunnen de ontwikkeling precies volgen om naar de vaardigheidsgroei te kijken van een bepaald vak. 

Deze cito afname gaan we daar heel goed naar kijken.  

 

We willen graag weten of uw kind voldoende is gegroeid. Wat zijn de gevolgen van het thuisonderwijs bij uw kind? Als 

bijvoorbeeld uw kind niet zo goed is gegroeid bij rekenen dan kunnen we snel en goed bedenken wat we op school en samen 

met u kunnen doen om te zorgen dat uw kind weer goed kan groeien. Zo kunnen we dus ons onderwijs af gaan stemmen op 

uw kind. We kijken dus vooral naar de groei!  

 

U kunt ons helpen door heel ontspannen om te gaan met deze Cito toets afname periode.  

Maar zoals altijd is het fijn als uw kind uitgeslapen is en dus op tijd naar bed gaat zodat hij/zij de toetsen zo ‘eerlijk’ mogelijk 

kan maken.  
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Verslag i.p.v. rapport/ oudergesprekken 

Omdat de leerlingen de afgelopen periode weinig op school zijn geweest hebben we ervoor deze keer geen volledig rapport 
mee te geven, maar een verslag.  
 
De ouders/ verzorgers van leerlingen van groep 1 ontvangen na het oudergesprek een verslag. 
De ouders/ verzorgers van groep 2 ontvangen een verslag van de leerkracht. 
De ouders/ verzorgers van groep 3 t/m 7 ontvangen daarnaast ook een ‘ik-rapport’ dat uw kind zelf heeft gemaakt, en een 
overzicht van de cito-toetsen.   
We geven het verslag vrijdag 19 juni aan uw kind mee naar huis. 
Bij groep 8 is het weer anders; zij nemen afscheid van school; de juf zorgt voor deze leerlingen voor een gepast 
afscheidsverslag. 
 
Over het verslag gaan de leerkrachten telefonisch of digitaal graag met u in gesprek. Via Parro 
ontvangt u daarvoor een uitnodiging, op woensdag 17 juni. We vragen u om in Parro zelf een 
moment aan te geven waarop u bereikbaar bent.  
Alleen in bijzondere situaties nodigen wij u op school uit. Wij hopen hiervoor op uw begrip. 
De gesprekken vinden plaats vanaf maandag 22 juni.  
 

Voorlopige VO- adviezen groep 7 

Ondanks de Corona-periode bepalen we, op basis van onze observaties en de ontwikkeling die de leerlingen de afgelopen 
jaren hebben doorgemaakt, de voorlopige Voorgezet-Onderwijs adviezen voor de leerlingen van groep 7.  
Tijdens de oudergesprekken delen we deze voorlopige adviezen. Voor het einde van dit schooljaar ontvangen de leerlingen 
dit voorlopige VO-advies op papier.  
Het definitieve VO-advies bepalen we halverwege het volgend schooljaar.  
 

Studiedag woensdag 1 juli: alle leerlingen vrij 

Op woensdag 1 juli is de school gesloten vanwege een studiedag. Wij blikken die dag terug op het afgelopen schooljaar en 
gaan verdere plannen maken voor het nieuwe schooljaar.  
 

Afscheid groep 8 

Ook het afscheid van groep 8 zal vanwege de Corona-maatregelen anders zijn. We houden ons ook voor deze activiteit aan 
de richtlijnen. Wel maken we er voor de kinderen en de ouders van groep 8 iets onvergetelijks van. Ook zorgen we dat de 
leerlingen van groep 8 afscheid kunnen nemen van de leerlingen uit de andere groepen. Hoe? Dat is nog een verrassing…..  
 

Start zomervakantie vrijdag 3 juli om 12.30 uur 

Op vrijdagmiddag 3 juli om 12.30 uur start de zomervakantie! Dat lijkt misschien nog ver weg, maar dat is niet zo! Dat is al 
over 3 weken! 
 

Opknapbeurt schoolplein in de zomervakantie 

Drie jaar geleden is ons kleuterplein flink opgeknapt. Helaas is het niet geworden wat we ervan hadden gehoopt en verwacht. 
Het gras groeit niet goed, daardoor hebben we zandheuvels, die langzaam kleiner worden. Hierdoor zijn de pomp en de 
glijbaan niet meer goed te gebruiken. Het zand, dat bij regen verder wegstroomt, zorgt voor overlast bij de ingang van het 
plein.  
Daarom worden er in de zomervakantie wat aanpassingen verricht. Wij hopen u op 17 augustus blij te verrassen met een 
beter plein! 
 

Bij wie komt uw kind volgend schooljaar in de groep? 

Die vraag kunnen we nu nog niet beantwoorden, dat doen we maandag 22 juni. Dan delen we dit met de leerlingen, en 
berichten wij u via Parro.   
 

Overzicht vakanties en vrije (mid) dagen 2020-2021 

Maandag 17 augustus start het nieuwe schooljaar. Op onze website staan de lesvrije (mid)dagen en de vakanties. 
 
Klik hier om deze naar het overzicht te gaan. Begin september ontvangt u een papieren jaarkalender.  
 
 
 
 
Team obs Holendrecht 

https://www.holendrechtschool.nl/ag-31574-0/agenda

