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Agenda  
 
31 januari   Rapportfolio groep 8 
10 februari   Studiedag, geen les 
18 februari   Rapportfolio groep 1 t/m 7 
25 februari   Studiedag, geen les 
26 februari t/m 6 maart  Voorjaarsvakantie 
 
 

Bericht van het team 
 
Coronatijd 
Terwijl de eerste landen in Europa de coronaregels opheffen, hebben we in Nederland helaas nog te maken met zeer 
hoge aantallen besmettingen en een aantal maatregelen en protocollen. Hopelijk is dat snel voorbij. Aandachtspunt op 
school is om bij het ziekmelden van je kind via Parro zo duidelijk mogelijk aan te geven of er bijvoorbeeld sprake is van 
een positieve zelftest. Zo kunnen wij het overzicht houden. En gelukkig zijn recent de quarantaine-regels door de 
overheid versoepeld. Contact met klasgenoot of huisgenoot die positief is getest betekent niet meer dat je automatisch in 
quarantaine moet. Een kind hoeft alleen nog thuis te blijven als het zelf coronaklachten heeft en/of zelf een positieve test.  
Voorzichtigheid blijft geboden. Laten we met elkaar alert blijven en hopen dat de coronaregels snel verder afgeschaft 
gaan worden.  
 
Rapportfolio en rapportfoliogesprekken 
Ons rapportfolio is geheel vernieuwd. Op nadrukkelijk verzoek van ouders en collega’s en met input van veel ouders en 
het team, is het rapportfolio overzichtelijker gemaakt. Veel dank aan de werkgroep die daarmee bezig is geweest. Het 
resultaat mag er zijn: een mooie lay-out, overzichtelijk en duidelijk. Met opnieuw veel eigen inbreng van de kinderen. 
Onze Jenaplanprincipes blijven in het rapportfolio voorop staan en dat is duidelijk te zien. De ontwikkeling van de 
kinderen wordt nu meer in één oogopslag zichtbaar. Binnenkort krijgen de kinderen hun rapportfolio mee naar huis. We 
hopen dat het nieuwe rapportfolio goed wordt ontvangen. Mochten er toch nog extra puntjes voor verbetering zijn, dan 
horen we dat graag en kunnen we dat zo mogelijk verder aanpassen. 
 
IEP LVS 
We werken met ingang van dit schooljaar geheel met het IEP LeerlingVolg- 
Systeem (LVS). De CITO-toetsen zijn, zoals eerder aangekondigd, daarmee  
vervangen door de IEP tussentijdse toetsen. We werkten al met de IEP-eindtoets.  
Zo is het meer in lijn met elkaar. Bovendien vinden we de IEP-toetsen  
kindvriendelijker en sluiten ze beter aan bij ons Jenaplan-onderwijs. De kinderen  
hebben de eerste IEP tussentijdse toetsen inmiddels gemaakt en de resultaten  
daarvan komen terug in het rapportfolio. 
 
Rijrichting De Heuve 
Goed om te zien dat steeds meer ouders De Heuve achter onze school kiezen  
als ze met de auto komen om hun kind bij school af te zetten. Dat komt de  
veiligheid op de Schotweg voor onze school zeker ten goede. Ook wordt  
vanwege de coronaregels de laatste tijd niet meer geparkeerd voor de school  
en dat geeft een rustiger verkeersbeeld. Zo heeft elk nadeel z’n voordeel. We  
wijzen graag nog een keer op de rijrichting op De Heuve. Om de veiligheid voor  
onze kinderen optimaal te houden vragen we iedereen om tegen de klok in over  
De Heuve te rijden. Zo rijdt niemand tegen het verkeer in en dat is wel zo veilig  
voor iedereen. Bedankt voor de medewerking! 
 
Nieuwe datum Lentefeest en feestweek 
Op de schoolkalender staat 22 april als datum van het Lentefeest, maar dit  
wordt verplaatst naar vrijdag 13 mei. We geven het nu vast door zodat iedereen  
daar rekening mee kan houden. 22 april wordt dus een gewone lesdag. Het  
Lentefeest op vrijdag 13 mei valt in onze feestweek waarin we vieren dat onze  
school 40 jaar bestaat. Voor die week is gekozen omdat dan hopelijk de  
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coronaregels achter ons liggen en dat we qua weer in ieder geval buiten iets kunnen gaan organiseren. Naast het 
Lentefeest op 13 mei, kondigen we hier alvast aan dat we op onze school een reünie voor oud-leerlingen willen houden 
op zaterdag 14 mei. Noteer deze data alvast in je agenda en vertel het door! 
 
Met een hartelijke groet namens het hele team, 
Johan 
 
 
 

 

Kiddo’s – Peuteropvang en    
Buitenschoolse opvang  
 
 

 
De peuters van Kiddo’s zijn bezig met het thema Kleuren en Vormen. Het boekje van Blauwtje en Geeltje is voorgelezen 
en de kinderen zijn er zelf mee aan de slag gegaan. Met verf zijn de kleuren blauw en geel gemengd en wat krijg je 
dan….groen! Wat een verrassing! 
Ook de vormen komen aan bod. De cirkel, de driehoek en het vierkant. Met de handen beelden de peuters deze vormen 
uit. 
Deze week staan de Nationale Voorleesdagen centraal. Het boekje 
‘Vos gaat een stukje rijden’ wordt elke dag voorgelezen. Ook leren 
de peuters er een liedje over en kijken ze het bijbehorende filmpje. 
En wat is het leuk om het verhaaltje zelf uit te beelden! Vos neemt 
ongemerkt namelijk steeds meer dieren mee tijdens zijn ritje en de 
peuters doen dit zelf ook door ieder als diertje zelf aan te sluiten 
achter de vos. Wat een pret!  
Zelf een vosje knutselen is een leuk werkje, soms wel moeilijk om 
de oogjes en de oortjes goed op te plakken. Een hele uitdaging! 
 
Bij de BSO is buurtsportcoach Amy op bezoek geweest. Zij had een 
aantal leuke activiteiten voorbereid. Iedereen deed enthousiast mee! 
Jammer dat het ging regenen, maar gelukkig kunnen we dan in de 
gymzaal verder. 
Ook is er gespeeld met scheerschuim, lekker met je handen er door 
heen. Wat een heerlijk gevoel! 

 
 
 
 
 
Groetjes, 
Team Kiddo’s 


