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Belangrijke data 
 

1 juni  2e Pinksterdag: Alle leerlingen zijn vrij 

12 juni  Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

22 - 26 juni Oudergesprekken (telefonisch) 

29 juni  Start ‘Feestweek special’ groep 8 

30 juni   ‘Waterspelen 2020’  

3 juli  Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

4 juli  Eerste dag van de zomervakantie 

We gaan weer volledig open vanaf aankomende maandag 8 juni.  

We vinden het erg fijn met volledige groepen gezamenlijk af te kunnen sluiten!   

Cito-toetsen, afsluitende gesprekken en rapportfolio 

Onderwijs vanaf 8 juni 

Na zorgvuldig overleg hebben we als team met elkaar besloten de Cito-toetsen in principe af te nemen 

in het nieuwe  schooljaar (week 3 en 4). Door de gekke omstandigheden van de afgelopen periode 

denken we dat de resultaten dan meer zullen opleveren. De onderwijstijd die ons nu nog rest kunnen 

we richten op de sociaal-emotionele vorming. Ook zal er meer aandacht mogelijk zijn voor beweging 

en creatieve vakken. In het nieuwe schooljaar kan vervolgens direct worden verdergegaan met    

eventuele opgespoorde hiaten  / verdieping van leerstof door een voorsprong. In het kader van een 

aantal leerlingen zal er een uitzondering worden gemaakt (bijvoorbeeld in geval van zorg). 

 

De oudergesprekken vinden dit schooljaar telefonisch plaats. De groepsleerkracht 

neemt in de week van 22 - 26 juni telefonisch contact op. Indien u niet bereikbaar bent 

zullen wij het als leerkracht op een ander moment opnieuw proberen. Ook voor de    

oudergesprekken geldt dat er eventuele uitzonderingen worden gemaakt voor           

gesprekken (op afstand) in de school. 

 

De rapportfolio’s worden in aangepaste vorm mee naar huis gegeven. We hopen dat u 

er goed op past zodat we ze in het nieuwe schooljaar netjes terug ontvangen. Wilt u uw zoon / dochter 

een grote shopper meegeven zodat het rapportfolio op donderdag 2 juli daarin mee naar huis kan? 



Studiedag: Vrijdag 12 juni 

Op 12 juni is er nog een studiedag gepland. Deze dag zullen wij als team gebruiken om de overdracht 

naar het komende schooljaar in deze bijzondere situatie zorgvuldig voor te bereiden. Het betreft hier 

de (telefonische) oudergesprekken, overdrachtsgesprekken met de nieuwe leerkracht en de invulling 

van de rapportfolio’s. 

Waardige afsluiting basisschoolperiode groep 8 

Afsluiting schooljaar! 

Nu we vanaf de komende week weer allen gezamenlijk naar school 

gaan, willen we ook graag een gezellige afsluiting van het schooljaar 

organiseren. Dit betekent met name een fijn samenzijn in de gehele 

laatste schoolweek (natuurlijk met inachtneming van de regels, waaronder het niet mengen van de 

‘cohorten’ (groepen)). Op dinsdag 30 juni willen we daarom ’de ‘Waterspelen 2020’ organiseren. Dit is 

met name al een terugkomend onderwerp geweest binnen de leerlingenraad. Onze oproep daarbij 

luidt: Heeft u een opblaasbaar zwembad liggen dat u niet meer gebruikt? Wij lenen het graag van u op 

deze dag!! Ook andere attributen die iets met water te maken hebben zijn erg welkom!! Wilt u dit  

mailen naar de directie, mevrouw Annemieke Hoogschagen:  directie@kluft-tuselant.meerwerf.nl 

 Alvast heel erg bedankt!    

Kennismaken Scholen Aan Zee - 

Groep 8 verkeert in een hele bijzondere positie. We vinden 

het enorm spijtig voor deze fijne groep kinderen dat we 

geen musical kunnen organiseren en op kamp kunnen 

gaan. Na het laatste ‘protocol’ af te hebben gewacht dat op 

donderdag 28 mei uitkwam hebben de heer Robert Thran 

en mevrouw Kirsten Bezem besloten een alternatieve 

‘feestweek’ te organiseren in de laatste week van het    

schooljaar. Hoe deze week er precies uit zal zien delen we de komende schoolweek met de kinderen. 

We proberen natuurlijk zo goed mogelijk alle ideeën en wensen die de kinderen hebben hierin mee te 

nemen. Hoe dan ook, we gaan SPETTEREND de zomervakantie in!! 

De kennismakingsbijeenkomsten voor de leerlingen van groep 8 op het voort-

gezet onderwijs gaan gewoon door. U ontvangt zeer binnenkort een brief per 

post. Daarin wordt de juiste datum met u gedeeld. De volgende data zijn   

gepland:  Dinsdag 23 juni  - Lyceum     

  Woensdag 24  juni - MAVO 

  Donderdag 25 juni - Beroepsonderwijs 



Aanmeldingen komende schooljaren 

De groepen 1/2 groeien vlug. Om zo goed mogelijk zicht te hebben op de leerlingaantallen vinden 

we het fijn te weten welke broertjes / zusjes er de komende schooljaren worden aangemeld.        

Zodoende kunnen we ‘overvolle’ groepen vόόr zijn en ervoor zorgen dat iedereen gegarandeerd 

een plekje heeft. Indien u uw zoon / dochter nog niet opgegeven heeft, wilt u dit dan doen via de 

mail? U kunt uw bericht richten aan de directie, mevrouw Annemieke Hoogschagen: 

directie@kluft-tuselant.meerwerf.nl 

Een kort berichtje volstaat met naam en geboortedatum. De inschrijving volgt later, dit is een eerste 

aanmelding’. Alvast bedankt voor uw medewerking!   

Nieuwe rekenmethode 

Het aankomende schooljaar zullen we starten met een 

nieuwe methode voor rekenen: ‘Pluspunt Digitaal’. Het 

digitaal werken is uiteraard geen doel op zich.        

Voordeel van deze nieuwe methode is onder andere, 

dat er in alle groepen via een chromebook de          

antwoorden kunnen worden ingevoerd. Het              

programma is vervolgens adaptief ingesteld. Wat    

inhoudt dat er bij veel correcte antwoorden wordt   

overgeschakeld naar opgaven die een hoger           

kennisniveau vragen. Het tegenovergestelde geldt ook. Bij meerdere onjuiste antwoorden schakelt 

het programma over naar een minder ingewikkelde aanpak. Met andere woorden: een digitale       

manier van ‘onderwijs op maat’.  Uiteraard zullen wij op alle andere mogelijke manieren ook het 

‘echte’ schrijven blijven stimuleren, zodat de fijne motoriek zich ook goed blijft ontwikkelen!! 

Verkeersexamen 

Ieder schooljaar neemt groep 7 deel aan het theoretische en    

praktische verkeersexamen. Door de ingewikkelde, afgelopen   

periode hebben we besloten dit jaar over te slaan. Dit betekent 

dat het komende schooljaar zowel groep 7 als groep 8 gelijktijdig    

zullen deelnemen. De heer Robert Thran houdt de betreffende 

ouders en leerlingen op de hoogte van hetgeen er voor wat      

betreft dit examen zal worden verwacht! 



 

Jarigen! 

  

1 juni  Marly Beens 

3 juni  Féine Sanderse 

6 juni   Mayàn Straatman 

10 juni  Jet Couwenberg 

11 juni  Siebe Schoenmakers 

11 juni  Luciano van Velsen 

11 juni  Sara van der Veer 

13 juni  Jelle van der Werff 

16 juni  Nora - Fien Dee 

20 juni  Skott de Vries 

26 juni  Daley Kunnen 

30 juni   Imra Rustema 

30 juni  Jesse Mastemaker 

 

Allemaal namens team De Kluft: 

Van harte gefeliciteerd!  

 Prachtige sporttenues! 

Nieuwe leerling! 

Vol trots presenteren verschillende kinderen uit de 

groepen 3-8 onze nieuwe sporttenues! 

Enorm bedankt Den Helder Marine Service (bedrijf 

van mevrouw Simone D’hondt en haar man René) en 

Menno Reus voor de sponsoring.  

We kunnen ons op deze manier met alle groepen 

weer heel goed vertonen op de sportvelden!  

 

Skott de Vries wordt op 30 juni 4 jaar.  

Welkom bij ons op school Skott! Wij wensen jou 

een hele fijne tijd en veel (leer)plezier! 

 Pleinen 

We zijn druk bezig om het voorplein op te       

knappen. Door vandalen is onze wilgenhut       

vernield. Hier komt een nieuwe voor in de plaats. 

Het wachten is op de wilgen, die het beste kunnen  

worden gesnoeid in het voorjaar of vroege winter. 

We hopen daarnaast dat de nieuwe schommel in 

de zomermaanden kan worden geleverd. Verder is ProGroen bezig met het  

aanbrengen van nieuw groen rondom de pleinen. Gelukkig wordt het weer nu 

wat natter, waardoor er beter kan worden geplant! Tot slot is de heer Martin Selst druk bezig met een 

buitenkeuken. Deze ziet er nu al prachtig uit!  

Heeft u plantjes / stekjes / bolletjes over? Wij willen ze graag gebruiken!! 

 


