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Belangrijke data 
 

De belangrijke data hebben we even gepauzeerd.  

We gaan er natuurlijk vanuit dat we 8 februari weer open mogen, maar 

voor nu houden we nog even de ‘opties open’.  

Dit betekent in ieder geval dat we uiteraard de studiedag (29 januari) laten          

vervallen. Het onderwijs op afstand ’loopt’ die dag gewoon door.   

Zodra we officieel horen dat we weer mogen openen zullen we de nieuwe  

belangrijke data met u delen. Denkt u hier bijvoorbeeld aan de afname 

van de cito - toetsen, ‘Het Verkleedfeest’ en de oudergespreksronde.  

 

 

Het lijkt alweer een hele tijd geleden, dat we elkaar voor het laatst hebben gezien. We moesten in      

december halsoverkop alle plannen laten varen rondom het kerstdiner en de kerstmusical van groep 3. 

Alle verjaardagen werden vlug gevierd, spullen werden snel verzameld, knutsels werden in een       

sneltreinvaart afgemaakt (inclusief kerststukjes, superbedankt Suus Geluk, moeder van Rif, groep 

1/2b!)... We hopen dat we elkaar weer gauw in het ‘echt’ mogen treffen. Natuurlijk is voor nu het         

allerbelangrijkst: dat iedereen gezond IS en BLIJFT!!  

 

Team De Kluft wenst u een voorspoedig, 
gezond en leerzaam 2021! 

We zijn weer (op afstand) begonnen! 



 Thuisonderwijs... 



 Cito - toetsen 

 

 Oudergesprekken 

Om de ontwikkelingen/ vorderingen van onze leerlingen goed bij te kunnen houden, maken we       

gebruik van het CITO leerling volgsysteem. Dit betekent onder andere, dat de leerlingen tweemaal per 

jaar worden getoetst op enkele belangrijke vakgebieden (o.a. rekenen en lezen). Normaal gesproken 

worden de toetsen in deze periode bij de kinderen afgenomen. Wanneer we weer open mogen        

zullen we hier een planning voor maken en u informeren over de nieuwe afname - periode. Indien   

nodig zal / moet dan gebruik worden gemaakt van een afwijkende normering.  

 

Om deze gegevens goed te kunnen verwerken en te analyseren plannen we jaarlijks een studiedag in. 

De huidig geplande studiedag, op 29 januari, komt hierbij te vervallen. We zullen, wanneer er meer 

duidelijkheid is rondom het opengaan van de scholen en afname van de toetsing, deze dag opnieuw 

plannen. Natuurlijk begrijpen we dat u dan wellicht in de knel kan komen met uw werkdagen, en     

bieden u dan gelegenheid om dat op te lossen!  

U ontvangt in deze periode ook normaal gesproken een uitnodiging voor de oudergesprekken. Deze zijn  

gepland in de weken voor de voorjaarsvakantie. Door de huidige lockdown stellen we de gesprekken uit. 

We willen met u in overleg op het moment dat de scholen weer open zijn en de toetsafname heeft plaats 

gevonden. Zo kunnen we vervolgens direct een toelichting geven op het rapportfolio dat altijd in de 

maand februari mee naar huis gaat (zal nu hoogstwaarschijnlijk de maand maart worden).  

Momenteel hebben alle voorbereidingen plaats gevonden om deze gesprekken   

online te laten verlopen (via Google Meet). U ontvangt te zijner tijd van ons een   

uitnodiging! 

Voor de volledigheid nog even op een rij: 

- Drie maal per jaar is er een ronde oudergesprekken waarin we u graag willen    

informeren over de vorderingen van uw kind; 

- Twee maal per jaar is er een schriftelijke rapportage: Voor het eerst in de periode 

rond de voorjaarsvakantie, de eindrapportage tegen de zomervakantie. 

Voor de kinderen van groep 8 worden er na de voorjaarsvakantie adviesgesprekken gepland. 

 

 Advisering groep 8 Voortgezet Onderwijs 

We hebben alle ouders van de leerlingen in onze groep 8 deze week reeds geïnformeerd over de 

voortgang betreffende de advisering richting het voortgezet onderwijs. Men onderzoekt momenteel op 

bestuurlijk niveau hoe dit advies het beste geformuleerd kan worden. Zodra hier meer over bekend is 

laten wij u dit weten! We zullen er in ieder geval zorg voor dragen dat het hoogste advies, de          

zogenaamde ‘kansrijke advisering’ wordt ingezet. 



Leerlingenraad! 

De leerlingen in de leerlingenraad zijn op democratische wijze gekozen aan de start van het       

schooljaar, en vergaderen ongeveer eens per maand. Op deze pagina stellen deze kanjers zich voor! 

Ook kunt u informatie terugvinden op onze website onder het kopje ‘Eigenaarschap’.   

 

Hoi ik ben Lotte ik ben 11 jaar oud. Ik heb 2 broers Lucas en Bard. En een zus Evelien. Ik 
ben de voorzitter en ik houd van paarden en schrijven. Ik zit in groep 7 en in de             
leerlingenraad omdat ik gekozen werd door groep 7/8. Van groep 7 zitten er 2 in de      
leerlingenraad: Ik en Kimberly. En van groep 8 zit Jayden erbij. In mijn vrije tijd knutsel ik 
veel. Ik houd ook van schrijven en spelen. Ik ben veel bezig op school met mijn best doen. 
Mijn lievelingsvak is spelling, taal en schrijven. Ik wil later of racen met paarden of kapster 
worden. Mijn taak is om de planning te maken en om kinderen de beurt te geven. En ik 

hoop dat we De Kluft nog beter kunnen maken dan hij al is. 

 

Hallo allemaal! Ik ben Fayèn Mercelina en ik ben 8 jaar oud en zit in de leerlingenraad 
2020-2021. Ik heb een zus Marelva en ze is 20 jaar oud. Mijn hobby’s zijn dansen en   
zingen en ik heb een poes. En ik zit op dansles bij Rik Niks en mijn lievelingseten zijn 
chips, popcorn, spaghetti, pizza en stamppot.  

 

Hoi allemaal, ik ben Jayden Ludwig ik ben 11 jaar. Ik zit in groep 8. En zit in de            
leerlingenraad. Ik doe aan kickboksen en ik zit pas bijna een jaar op deze school, want op 
mijn  oude school vond ik het niet meer leuk. Maar hier heb ik het naar mijn zin. Ik had 
totaal niet gedacht dat ik in de leerlingenraad zou komen, maar ik heb ook een broer die 
is 15 en die zit in de vierde. Ik heb ook een hond, een Franse bulldog. Ze heet Skye en is 
8 weken oud. 

 

Hoi allemaal, ik ben Kimberly Schoorl en ik ben 11 jaar oud. En ik zit in de leerlingenraad en 
ik woon met z’n 8-en in een huis. En ik heb 2 honden en 2 katten en mijn lievelingsdier is 
een zeehond. En mijn vader is elektricien en mijn moeder die past altijd op mijn 
broertjes. En mijn zus die heeft een vriendje en hij heet Thijs en mijn hobby´s zijn 
niksen op de bank. 

 

Hoi ik ben Lizzie van den Berg, ik ben 8 jaar en zit in groep 5. Ik ben rustig en druk. Mijn 
hobby's zijn tekenen en springtouwen. Ik hou van mijn kat en van mijn zussen. Ik ga op 

ballet en op paardrijden en basketbal. Ik zit in de leerlingenraad 2020-2021. 
Ik zit in de leerlingenraad met Mirthe. 

 

Hoi ik ben Mirthe Gerssen en ik ben 9 jaar oud. Ik zit in de leerlingenraad van 
2020/2021. Ik vind het heel leuk in leerlingenraad. Dit zijn mij hobby´s: lezen,             
buitenspelen, tekenen, robloxen en naar school gaan. Ik heb een broertje 
van 5 jaar en mijn huisdieren zijn: Freddie, Juultje en Lotje poes.(dat zijn 
mijn katten) Ik heb een konijn, die heet Koos. Verder zit ik op schaken en 
basketbal (na-schoolse activiteit.) Ik vind deze school superleuk. 

 

Hoi, ik ben Simone Ploeg. Ik ben 8 jaar en ik zit in groep 5. Ik zit in de leerlingenraad, 
omdat ik wil helpen beslissen over wat wel kan en niet. Ik hou van dansen en turnen en 
help graag met koken. 

 



Jarigen! 

 

4 januari  Yara de Boer 

5 januari Maartje Nieuwbuurt 

6 januari Jazzlin Scholes 

8 januari Quinty Tuinstra 

9 januari Yenthe Haarsma 

12 januari Boaz Bot 

17 januari Varun Vimalanathan 

18 januari  Devon van Urk 

21 januari  Nea Winklaar 

22 januari Myla Smits 

 

Namens het team van De Kluft:  

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!  

Verkleedfeest 

Zus Kaper wordt in de maand februari 4 jaar. Zij 

komt hopelijk al vlug bij ons op school wennen. 

Levin de Groot is na de kerstvakantie gestart in 

groep 3. 

 

Welkom op De Kluft Zus en Levin!  

Wij wensen jullie heel veel (leer) plezier bij ons op 

school!!   

 

Nieuwe leerlingen 

Op 28 januari is ‘Het verkleedfeest’ gepland. Helaas kan het op die datum natuurlijk niet doorgaan, 

maar… We hopen dat we heel vlug met elkaar weer op school samen kunnen komen, zodat we samen 

een feestje kunnen bouwen. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!! 

         

         #Sfeerproeven 


