
  Nieuwsbrief 
 

Hangjongeren schoolplein 
 
De laatste maanden hebben we erg veel overlast jongeren op het schoolplein en achter de 
nieuwbouw op veld. Het schoolplein wordt elke dag afgesloten en in overleg met de gemeente 
worden aanvullende maatregelen getroffen. Mocht u in de avonduren en het weekend zien dat er 
jongeren op het schoolplein en op het veld achter de nieuwbouw overlast veroorzaken is het verzoek 
om dit te melden bij de politie. 
 
In het weekend blijven steeds vaker fietsen en stepjes staan. Het verzoek is om ervoor te zorgen dat 
de fietsen en stepjes op vrijdag mee naar huis gaan om te voorkomen dat ze vernield worden of 
gebruikt worden om vernieling aan te richten. 
 

Corona maatregelen 
 
In het protocol voor de basisscholen zijn de maatregelen deels aangepast.  
Tot aan de zomervakantie blijven wij in cohorten van 2 tot 3 groepen buitenspelen. De komende  
3 weken zullen de gymlessen van groep 3 t/m 6 buiten gegeven worden.  
De beslisboom zal gevolgd blijven worden voor kinderen met verkoudheidsklachten (zie bijlage). 
 
 

Laatste rapport (groep 3 t/m 8) 
 
Vrijdag 16 juli ontvangt u het laatste rapport van dit schooljaar.  
 
Ouderportaal 
 
Het rapport is opgemaakt in ParnasSys. U kunt het rapport inzien via het ouderportaal. In het 
ouderportaal kunt u de Cito-LOVS toetsen inzien.  
 
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, maken we gebruik van het LOVS 
toetsen. Met de LOVS toetsen, methode-gebonden toetsen en observaties bepalen we waar uw 
zoon/ dochter staat in zijn/haar ontwikkeling. Zo kan er worden ingespeeld op de behoeftes van uw 
kind. Door naast de informatie die de leerkracht zelf al verkrijgt over de leerlingen ook twee keer per 
jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een frisse blik naar alle 
leerlingen. De nieuwe informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft het kind 
de beste kans om zijn/haar talenten te ontwikkelen. 
  

  



Oudergesprekken 
 
Na het derde rapport wordt er op initiatief en/of naar behoefte van de leerkracht en/of de ouder(s) 
een laatste gesprek gepland. 
 
 U ontvangt het rapport in een rapportmapje. De inhoud is voor u en uw kind. Bovendien kunt u het 
rapport inzien via het ouderportaal. Bij de volgende rapportronde krijgt u een nieuw aangevuld 
exemplaar. Het rapportmapje ontvangen wij na iedere periode retour. 
 

 
Agenda: 

- 7 juli, studiedag (alle leerlingen vrij) 
- 12 t/m 14 juli schoolverlatersdagen groep 8 
- 23 juli, studiedag/calamiteitendag (alle leerlingen vrij) 
- Maandag 25 juli start zomervakantie 

 
 
Bijlage: 

- Beslisboom 

- Vakantieprogramma 2021 


