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Belangrijke data 
 

8 februari  Eerste ‘live’- dag terug op school! 

20 februari  Eerste dag voorjaarsvakantie 

1 maart  Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie 

11 maart  Verkleedfeest 

12 maart  Ingelaste studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

!! Indien u deze extra studiedag niet kunt combineren met uw werk,             

begrijpen we dat volledig. Laat u dit aan de directie weten, we zoeken 

dan samen naar een oplossing. 

15-25 maart  Oudergesprekken via MEET (gesprekken leerlingen 

   groep 8 worden eerder ingepland) 

26 maart  Rapportfolio’s mee naar huis 

 

 

Inmiddels hebben we vijf weken 

thuisonderwijs achter de rug.     

Iedereen heeft zijn / haar uiterste 

best gedaan om het thuisleren en 

lesgeven te combineren met  

thuiswerken en thuisleven. Het zal 

vast niet iedere dag op rolletjes 

zijn verlopen. Maar hoe het ook is 

gegaan, we vinden dat iedereen 

keihard zijn / haar best heeft     

gedaan!! 

En daarom zeggen wij als team 

tegen alle kinderen, ouders en  

verzorgers:  

 PETJE AF!!  

Team De Kluft zegt: PETJE AF!! 



 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 de laatste twee weken van januari en de eerste twee weken van februari         

afgenomen. Door de lockdown schuift deze toetsing een klein beetje op: In de week voor de          

voorjaarsvakantie zullen we er een eerste start mee maken. Ook de we(e)k(en) na de voorjaars -      

vakantie zullen wij hiervoor gebruiken.  

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

Dit willen wij doen op een ingelaste studiedag, namelijk op 12 maart. Natuurlijk begrijpen we dat u dan 

wellicht in de knel kan komen met uw werkdagen, en bieden u gelegenheid om dat op te lossen! 

Neemt u telefonisch contact op met de directie, of per mail? Alvast heel erg bedankt!                                                                

annemiekehoogschagen@kluft.meerwerf.nl 

 

We willen graag met u in overleg wanneer de toetsafname heeft plaats gevonden. Zo kunnen we tevens 

direct een toelichting geven op het rapportfolio dat we mee zullen geven op vrijdag 26 maart. Alle     

voorbereidingen hebben plaats gevonden om deze gesprekken online te laten verlopen (via Google 

Meet). Voor de groepen 1 - 7 betekent dit dat de gesprekken zijn gepland in de periode van 15 - 25 

maart. 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 (nu dus een paar weken verlaat), de eindrapportage   

tegen de zomervakantie. 

- Voor de kinderen van groep 8 worden er direct 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. De uiteindelijke inschrijfdatum 

is een klein beetje opgeschoven, namelijk naar 15 maart. We zullen er zorg voor dragen dat het 

hoogste advies, de zogenaamde ‘kansrijke advisering’ wordt ingezet. 



Jarigen! 

 

2 februari  Annemarijn Bot 

9 februari  Simone Ploeg 

14 februari  Floris van Bijleveld 

16 februari  Lizzie van den Berg 

16 februari  Demi van Koningsbruggen 

18 februari Zus Kaper 

19 februari  Rilana van Velsen 

21 februari  Colin Hoogendam 

21 februari  Vejayly Schoorl 

23 februari  Kim Siemens 

23 februari  Lara Teterissa 

24 februari  Hailey Borst 

24 februari  Stern de Vos 

26 februari  Ruben Silver 

 

Namens het team van De Kluft:  

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!  

 

Verkleedfeest 

Evan Rensmaag, Senn Bruul, Djessie Jongste en 

Yalou Schouten worden in de maand maart 4 jaar. 

Zij komen vlug bij ons op school wennen. 

 

Welkom op De Kluft Evan, Senn, Djessie en 

Yalou! Wij wensen jullie heel veel (leer) plezier bij 

ons op school!!   

Nieuwe leerlingen 

We hebben alvast een klein beetje kunnen ‘oefenen’ tijdens het thuisonderwijs. De meest geweldige 

foto’s werden gedeeld via Padlet. Een ook juf Sandra vierde al een klein feestje verkleed online met 

groep 5/6! Maar… het gaat natuurlijk ook ‘live’ door!! Op 11 maart zorgen we ervoor, dat we samen een 

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

           #Sfeerproeven 


