
Nieuwsbrief   

(Wegens de maatregelen tegen het  
Corona virus kunnen er nog wijzigingen  

volgen in onderstaande data) 

Studiedag  

(groep 1 t/m 8 vrij) 
12-06-2020 

Oudergesprekken 

(uitnodiging volgt) 

15-06-2020 
tot en met 

26-06-2020 

Verkeersexamen groep 8 

(theorie) 
16-06-2020 

Tentoonstelling  
Reddingmuseum 

‘Helderse Helden’ 

18-06-2020 
tot en met 

26-06-2020 

Vaderdag 21-06-2020 

Rapport mee 25-06-2020 

Laatste schooldag 02-07-2020 
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03-07-2020 

Zomervakantie 

03-07-2020 
tot en met 

16-08-2020 
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Op 19 mei heeft het Kabinet besloten dat de basisscholen op  
maandag 8 juni volledig opengaan. 

Van de schoolbanken naar 6 weken thuisonderwijs, naar 2 weken  
meivakantie, naar 4 weken in een halve schoolsetting en nu tot de  
zomervakantie weer terug naar de schoolbanken. Wat kan er veel  
gebeuren in een aantal maanden tijd! 

Als medewerkers, ouders en leerlingen van de school, zijn we samen  
door deze periode heen gegaan. Wij zijn trots op wat we met elkaar  
hebben bereikt. 

Door Corona zijn er helaas veel activiteiten geannuleerd. Ondanks dat, 
zullen we er ook de komende weken samen voor zorgen dat de leerlingen 
de komende weken nog een plezierige en leerzame tijd hebben. Het is fijn 
dat we het schooljaar in ieder geval gezamenlijk af kunnen sluiten. 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een brief over de  
schoolorganisatie vanaf 8 juni. 

 

‘NIEUWE’ ACTIVITEITEN: 

- Hervatting schoolmelk 
- Oudergesprekken/ rapport meegeven 
- Verkiezingen leerlingenraad in de nieuwe stijl 
- Reizende tentoonstelling ‘Helderse Helden’ 
  door het Reddingmuseum (in de aankomsthal) 
- Hervatting lessen Hallo Muziek, geeft u de  
   instrumenten weer mee aan uw kind(eren)? 
- Afscheidsfilm groep 8 
- Afscheidsavond groep 8 (datum volgt z.s.m.) 
 

2020 

Juni 

Terug naar school! 

Veel basisscholen beschikken over een leerlingvolgsysteem (LVS).  
Een LVS omvat de gehele basisschoolperiode van uw kind en bestaat  
uit een set van methodeonafhankelijke, genormeerde toetsen. Deze 
toetsen betreffen vooral de instrumentele vaardigheden; lezen, spellen, 
rekenen/wiskunde en begrijpend lezen.  
 
Aan de hand van de resultaten kan de leerkracht meten in hoeverre  
uw kind de leerstof van een bepaald leerjaar beheerst en op welke  
onderdelen eventueel extra oefening of uitleg nodig is. Bovendien kan  
op de resultaten van het LVS een reeks remediëringsoefeningen,  
verdieping- of uitbreidingstaken worden toegepast. 

De afname van de CITO toetsen in juni worden verschoven tot na  
de zomervakantie 2020. Op dit moment monitoren we de  
leervorderingen aan de hand van methodegebonden toetsen. 

LVS 

Op dinsdag 16 juni zal het theoretisch  
verkeersexamen worden afgenomen bij de 
leerlingen van groep 8. 

Klik voor handige verkeerstips en video’s op 
de link van Veilig Verkeer Nederland (voor 
alle basisschoolleeftijden geschikt): 
 

https://vvn.nl/thuis/mijn-kind-in-het-
verkeer/verkeersgedrag-van-kinderen-de-
ontwikkelingsfa-
sen?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN
+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=816d115d5f-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_02&utm
_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-
816d115d5f-70080019 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Verkeersexamen 

Van 15 juni tot en met 26 juni zullen er 
oudergesprekken worden gevoerd en ook 
zal de leerkracht een schoolrapport  
invullen.  

We vinden het belangrijk om u als ouder 
te informeren over de ontwikkeling van 
uw kind in dit leerjaar.  

Uiteraard realiseren we ons dat de  
omstandigheden anders zijn.  

U ontvangt van de leerkracht van uw kind 
een uitnodiging voor dit gesprek. Ook bij 
het voeren van de gesprekken houden we 
ons aan de richtlijnen.  

Oudergesprekken 
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26-mei Deliva gr 1/2B 

2-juni Noah gr 4 

3-juni Iris gr 6 

 Kate gr 6 

4-juni Jenaïro gr 1/2B 

6-juni Bodhi gr 5B 

7-juni Ky-Mani gr 4 

 A’Liania gr 1/2A 

10-juni Pink gr 8 

 Cindy gr 5B 

12-juni Tim gr 4 

17-juni Troy gr 5B 

 Rooz gr 3 

18-juni Damian gr 3 

19-juni Jay gr 1/2B 

22-juni Kylie gr 7 

1-juli Julia gr 3 

4-juli Elise gr 5B 

  

 

Inschrijven: 

Wilt u één van uw kinderen in laten  

schrijven op onze school (bijvoorbeeld  

voor volgend schooljaar)? Vraag dan  

om een set inschrijfformulieren bij  

de administratie of bij de directie! 

Verjaardagen 

https://vvn.nl/virtualcar?utm_source=Nieuwsbri
ef+Veilig+Verkeer+Nederland&utm_campaign=c
f30e6bc16-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_05_07_33_COPY_0
1&utm_medium=email&utm_term=0_b9054754
ab-cf30e6bc16-70137379 

Escapegame VVN 

Auto Rijden Zebrapad Voetpad 
Bus Tram Lichten Winkel 
Fiets Verkeer Politie Huis 

 Woordzoeker,  

thema: verkeer ! 
Jaarlijks meten we de ervaren sociale veiligheid van de leerlingen in  
de groepen 5, 6, 7 en 8 aan de hand van een vragenlijst. Graag delen  
we deze uitslag via deze nieuwsbrief. 

We zijn blij dat de kinderen de  
algemene veiligheidsbeleving met een  
ruim voldoende waarderen. We zullen  
ons best doen om dit vast te houden  
en te verbeteren. 

Ook in de groepen 1 tot en met 4  
wordt er aandacht besteed aan de  
veiligheidsbeleving. Niet middels een  
vragenlijst, maar aan de hand van  
observaties, individuele en  
kringgesprekken.  

Uitslag vragenlijst ‘Veiligheid’ 

Onderwerp Omschrijving 

Veiligheidsbeleving Ruim voldoende 

Het optreden van de 
leraar 

Ruim voldoende 

Opstelling  
leerling 

Ruim voldoende 

Welbevinden leerling Ruim voldoende 

Fysieke veiligheid 
leerling 

Ruim voldoende 

Sociale veiligheid 
leerling 

Ruim voldoende 

Psychische veiligheid 
leerling 

Goed 

Materiële veiligheid 
leerling 

Goed 

Veilig Verkeer Nederland heeft een escape game voor thuis 
gemaakt voor kinderen van groep 7 en 8. Lees hieronder meer 
over deze game: 

‘Professor Vivian werkt bij VirtualCar, een bedrijf dat slimme 
auto’s bouwt. Haar auto’s kunnen zonder bestuurder rijden én 
zichzelf repareren als ze kapot zijn. Een mooie ontwikkeling, 
dacht Vivian. Helaas is er zojuist een auto uit de garage ontsnapt 
die niet goed geprogrammeerd is. Hij denkt dat hard rijden goed 
is... Maar dat is natuurlijk helemaal niet veilig! 

Om in te breken in de software van de auto zoekt Professor 
Vivian een override-code. Aan jouw team de taak deze  
9-cijferige code te vinden en de auto te stoppen!  
Lukt het jullie binnen 60 minuten? 

Klik op onderstaande link: 


