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Groep 5 thuisonderwijs
Nadat er vorige week drie medewerkers van Kinderwoud positief getest waren, kregen we
deze week bericht van een positieve corona testuitslag van één van onze leerlingen.
Ondanks alle voorzichtigheid kan het zomaar gebeuren, daar doe je niet veel aan. Inmiddels
zijn er veel scholen om ons heen die er helaas ook mee te maken hebben. Via social schools,
mail en telefoon is er veel over gecorrespondeerd. Op De Treffer is het gelukkig bij deze ene
leerling gebleven. We willen u bedanken voor uw meegaande houding en saamhorigheid. Het
is fijn om te merken dat we deze tijd met elkáár doormaken en samen op de goede manier
handelen. Groep 5 zal zonder tegenbericht na de vakantie weer op school zijn.
Artikel in de “SA”
Er verschijnt weer een mooi artikel in de “SA” over ons “bewegend leren” in coronatijd. Houd
de krant dus even goed in de gaten…
Schoolfruit
Het schoolfruit van na de vakantie is op dit moment nog niet bekend. We posten het na de
vakantie op social schools.
CITO-toetsen
De groepen 3 t/m 7 zullen in de tweede week na de vakantie starten met de citotoetsen voor
ons leerlingvolgsysteem. Iedere dag wordt er een aantal onderdelen afgenomen. Samen
geven ze een uitgebreid beeld van het niveau van uw kind(eren). Het is dus een
meetinstrument voor de lange termijn, naast de methodetoetsen die er ook zijn. We kunnen
er de ontwikkeling van een kind mee volgen. De afname van de toetsen zijn dit jaar door de
lockdownperiode later dan normaal gesproken. Dat betekent ook dat rapporten en
oudergesprekken opschuiven. U krijgt hierover na de voorjaarsvakantie nader bericht.
Groep 8 start direct na de voorjaarsvakantie met de toetsen, omdat de kinderen eind maart/
begin april aangemeld worden bij de school voor voortgezet onderwijs. Op deze manier
kunnen de kinderen en hun ouders hun eindadvies van de basisschool op tijd ontvangen.
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Fijne vakantie gewenst
Het schoolteam

