Beste ouders/verzorgers,
De Boog open vanaf maandag 8 juni
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord, zullen de scholen vanaf maandag 8 juni weer volledig open gaan.
Dat betekent dat alle kinderen weer op elke schooldag naar school kunnen. De noodopvang komt dan te
vervallen. We verwachten dat de meeste richtlijnen die nu gelden blijven bestaan (bijvoorbeeld de 1,5m
afstand tussen volwassenen, aandacht voor extra hygiëne, geen ouders in school e.d.), maar we wachten
nog op de aangepaste richtlijnen van de PO raad (wat bijvoorbeeld te doen met de gymlessen, buiten
spelen e.d.) Wanneer we hier meer over weten, brengen we jullie hiervan op de hoogte.
Les op 3, 4 en 5 juni
Omdat school pas vanaf 8 juni volledig open gaat, zullen de leerlingen volgende week volgens het rooster
van de afgelopen weken naar school komen.
Hieronder voor de duidelijkheid de planning wanneer we elke groep verwachten:
Dinsdag 2 juni: studiedag. Dat betekent dat de leerlingen deze dag niet op school zijn.
Woensdag 3 juni: leerlingen van groep 2, groep 3A, groep 3B, groep 8
Donderdag 4 juni: groep 1/2A, groep 1/2C, groep 3A, groep 4A, groep 5A, groep 6A, groep 7
Vrijdag 5 juni: groep 1/2 B, groep 1/2D, groep 3B, groep 4B, groep 5B, groep 6B, groep 8
Vrije middagen groepen 1 t/m 4
Vanaf 8 juni zullen de geplande vrije middagen voor de groepen 1 t/m 4 weer doorgaan. De data hiervan
kunt u vinden op de schoolkalender.
Toetsen leerlingvolgsysteem (Cito)
Elk jaar worden er in februari en juni in de groepen 3 t/m 7 cito toetsen afgenomen. We kiezen ervoor om
de toetsen die gepland staan voor juni zoals gewoonlijk af te nemen. We volgen hierin het advies van Cito.
Deze toetsen zijn bedoeld om zicht te krijgen op de ontwikkeling van elke leerling en om onze lessen op
school daar zo goed mogelijk op af te stemmen, nu en ook in het nieuwe schooljaar. We gaan natuurlijk
heel zorgvuldig en voorzichtig om met de scores van deze cito ronde. We zullen de scores deze keer dan
ook niet in het rapport opnemen en ze zullen ook niet gebruikt worden voor adviestrajecten en dergelijke.
Deze cito ronde wordt door de leerkrachten dus als hulpmiddel gebruikt om het onderwijs zo goed mogelijk
af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben.
Rapporten
Net zoals andere jaren krijgen de kinderen ook aan het eind van dit schooljaar een rapport. Zij hebben
immers het hele schooljaar hard gewerkt, op school én thuis. Dit rapport ziet er wellicht wat anders uit dan
normaal of zal wat beknopter ingevuld zijn. Het rapport zal 1 juli (i.p.v. 24 juni) meegegeven worden.
Wanneer je als ouder naar aanleiding van het rapport een afsluitend gesprek met de leerkracht wilt, laat je
dit aan de leerkracht weten. Wanneer de leerkracht een afsluitend gesprek noodzakelijk vindt, nodigt hij/zij
jullie natuurlijk uit voor een gesprek. Deze gesprekken zullen dan via de telefoon of beeldbellen gevoerd
worden.
Met vriendelijke groet,
Team Kindcentrum De Boog

