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Levensbeschouwing 
Het thema van deze week is: Komt het goed? 
Ester 7: 1-10, Ester 8 en Ester 9: 1-32 
Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn wet niet ongedaan maken. Komt het 
goed als de koning er een andere wet naast stelt? 

 

Theoretisch verkeersexamen 
Dinsdag bogen de kinderen van groep 8 zich over het 
theoretisch verkeersexamen. Voor het eerst deden we dit 
digitaal. Het is allemaal prima verlopen en de uitslag des 
temeer. Alle kinderen zijn geslaagd. Gerbrand, Marit, 
Tessa, Jan, Jasmijn, Merel, Anna, Daniël, Matthijs, Hidde, 
Anna, Femke en Savannah van harte gefeliciteerd!!  

 

Toetsen/gesprekken/rapporten/overgang e.d.  
In februari werden de Cito-M toetsen afgenomen, analyseerden we die, vonden gesprekken met u 
als ouders en de kinderen plaats en werden plannen gemaakt voor het laatste deel van het 
schooljaar.  
In maart mochten we niet meer naar school en deed u als ouders, erg uw best samen met de 
kinderen de aangeboden stof te verwerken. Als school kozen we ervoor gewoon verder te gaan 
met het aanbieden van de stof, zoals we het ook op school zouden hebben gedaan. En dat ging 
uitzonderlijk goed, mede dankzij uw hulp, de ingesproken instructies en de contacten tussen 
kinderen en leerkrachten via Teams.  
Het is gebruikelijk aan het eind van het schooljaar de Cito-E toetsen af te nemen. Door de 
bijzondere omstandigheden hebben wij, alsook de andere scholen van Aves, besloten dit niet te 
doen. Dit betekent niet dat we geen zicht hebben op de ontwikkeling van uw kind. Integendeel; 
we denken door de nauwe contacten die we hadden met de kinderen tijdens het thuiswerken en 
de afgelopen tijd op school hebben gehad, goed zicht hebben op de ontwikkeling die uw kind 



heeft doorgemaakt de afgelopen periode. Daarnaast kost toetsen veel tijd; een tijd die beter op 
een ander manier kan worden doorgebracht. Omdat de ontwikkeling van het lezen cruciaal is voor 
de gehele ontwikkeling, hebben we besloten deze ontwikkeling wel te toetsen. Het is goed te zien 
dat de kinderen allemaal stappen voorwaarts hebben gemaakt.  
Volgend schooljaar beslissen we of het nodig is nog meerdere toetsen af te nemen. Misschien 
klassikaal; misschien op individueel niveau. 
U begrijpt dat de rapporten dus ook niet op de gebruikelijke wijze kunnen worden ingevuld. 
Daarom zal er dit keer in de map een aangepast “corona rapport” worden opgenomen.  
Omdat er geen ‘tussendoor’ gesprekjes en officiële gesprekken hebben plaats kunnen vinden, is 
het voor u misschien lastig in te schatten hoever uw kind in haar of zijn ontwikkeling staat. Omdat 
de reguliere gesprekken geen doorgang kunnen vinden, omdat ouders niet in school mogen 
komen, zien we dat sommige ouders toch nieuwsgiering zijn naar de ontwikkeling van hun kind. 
Als u daarover wilt spreken met de leerkracht kunt u dit aangeven via de mail. De leerkrachten 
nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. We willen zoveel mogelijk gesprekken 
laten plaatsvinden via Teams. 
Om de oudergesprekken via Teams mogelijk te maken is het handig om gebruik te maken van het 
e-mailadres dat uw kind in de 'coronatijd' heeft gekregen. Ga naar www.office.com en log in met 
de gegevens die u toen via de mail heeft ontvangen (de inloggegevens van uw kind). In het 
volgende scherm staan verschillende apps. Tussen deze apps staat ook de app Teams. Daar kunt u 
op klikken. U wordt dan doorverwezen naar de webpagina van Teams. Of u maakt de keuze om 
het programma/app te downloaden. U hoeft verder niets te doen. Wij bellen u op het tijdstip dat 
de leerkracht en u hebben afgesproken. U krijgt vanzelf een melding in beeld. U kunt opnemen 
met of zonder camera. Met camera heeft onze voorkeur. Het is prettig dat u op tijd bent ingelogd. 

 

Afscheid groep 8 
Alles is anders dit schooljaar. Zo ook het afscheid van groep 8. 
Het is fantastisch dat de kinderen van groep 8 wel de musical 
kunnen uitvoeren. Helaas niet voor de hele 
Regenbooggemeenschap zoals andere jaren, maar gelukkig 
wel voor al hun ouders. De PKN-gemeente heeft de kerk 
beschikbaar gesteld, zodat we met in achtneming van de 
corona-richtlijnen alle ouders van groep 8 en 7 kunnen 
ontvangen. We zijn hun daar heel dankbaar voor. Via een 
livestream zal het ook mogelijk zijn voor anderen de 
uitvoering te volgen. Na afloop van de musical, nemen we op 
officiële wijze afscheid van de kinderen van groep 8. Het zal 
best een latertje worden.  
Op vrijdag 3 juli nemen de kinderen van groep 8 afscheid van 
de andere kinderen en het schoolgebouw waar ze zolang 
vertoefden. 
We hopen er ondanks alles een geweldig afscheid van te 
maken. We wensen de kinderen van groep 7 en 8 veel succes 
bij de voorbereidingen van de uitvoering van de musical.  

 

Foto’s  
Afgelopen vrijdag zijn er foto’s gemaakt van de units. Binnenkort ontvangt u de foto via Parro. 

 

Schoolspullen  
We missen nog steeds wat bibliotheekboeken. Ook ontbreken er nog pennen en keurpotloden van 
school. Het zou wel prettig zijn als alles aan het eind van de week weer op school is.  

 
 

http://www.office.com/


Geslaagd!! 
De afgelopen weken mochten veel oud-leerlingen horen dat ze geslaagd waren voor het 
eindexamen. Dit jaar zijn het er best veel! Allemaal van harte gefeliciteerd en succes met je 
vervolgopleiding of werk. 

 

Schoolvakanties 2020-2021 
Voor de planning?? 
Herfstvakantie                                            12 -16 oktober 2020 
Kerstvakantie                                              21 december 2020 – 1 januari 2021                                         
Voorjaarsvakantie                                      22 – 26 februari 2021 
Paasweekeinde                                           2 – 5 april 2021 
Meivakantie (incl. hemelvaart)                3 – 14 mei 2021 
Pinksteren                                                    24 mei 2021 
Zomervakantie                                            12 juli – 23 augustus 2021 

  
Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst 
 


