
 

 

 

 

 
       
Bel ’s morgens 
Omdat de lessen om 8.25 uur starten in de groepen, gaat de bel om 8.20 uur. We verwachten dat 
de kinderen na de bel direct naar binnen gaan. Als kinderen te laat binnen zijn, dan is dit vervelend 
voor hen en voor de klas. Zorgt u ervoor dat zij voor 08.25 uur binnen zijn? Bedankt!  
 
Noodcontinurooster 
Een aantal weken geleden zijn we gestart met een noodcontinurooster i.v.m. de Coronamaatregelen 
en het tekort aan overblijfkrachten. Vooralsnog zullen we dat rooster blijven volgen. Wanneer er 
versoepelingen van de Coronamaatregelen worden aangekondigd, overleggen we intern of we weer 
terug gaan naar de oude schooltijden. We houden u hiervan op de hoogte. 
 
Wijziging schooltijden groep 1 t/m 4 per 9 april a.s. 
Het nieuwe schooljaar starten we met een structureel continurooster. Elke jaargroep moet in 8 
leerjaren voldoende schooluren maken en onze huidige groep 4 komt bij de overstap naar het 
continurooster nog een aantal schooluren te kort. Daarom gaat groep 4 vanaf 9 april tot aan de 
zomervakantie ook op vrijdagmiddag naar school. De ouders van deze groep zijn hierover reeds 
geïnformeerd. 
 
De groepen 1, 1-2a, 1-2b en 3 draaien met het huidige noodrooster meer uur dan voorheen. Bij de 
start hiervan, begin maart, hebben we gekozen voor uniformiteit. 
Nu het er op gaat lijken dat we voor langere tijd het noodrooster aanhouden, willen wij dit toch correct 
aanpassen. Daarom zijn de groepen 1 t/m 3 vanaf 9 april tot aan de zomervakantie op vrijdag om 
12.00 uur uit. 
 
Paasweekend 
Vrijdag 2 april is het Goede Vrijdag en maandag 5 april is het Tweede Paasdag. Op beide dagen is 
de school gesloten en zijn de leerlingen vrij.  
 
Paasviering 
Op school besteden we onder schooltijd aandacht aan het Paasfeest met een lunch en een viering 
op donderdag 1 april. De school start om 8.25 uur en we zijn gewoon om 14.30 uur uit. De 
OuderWerkGroep zorgt voor de lunch; de kinderen hoeven deze dag dus geen lunchpakketje mee 
te nemen. Wel zien we graag dat alle leerlingen hun eigen beker of mok meebrengen van thuis. Een 
tas om de paasknutsels mee naar huis te kunnen nemen, bevelen we van harte aan. 
 
Schoolfruit 
Dinsdag;  een banaan  
Woensdag: een peer  
Donderdag: een portie meloen 
 

 
Groep 1 en 1-2a en 1-2b 
Vanaf volgende week werken we over Pasen en lente..  
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Groep 6-7 en 7 
Afgelopen woensdag zijn de fietsen van groep 6-7 en 7 gecontroleerd. Op een enkel klein gebrek 
na, waren de fietsen in orde. We rekenen er op dat alle fietsen tip top in orde op 31 maart op school 
verschijnen voor het praktijkgedeelte van het verkeersexamen. Donderdag 1 april wordt het theorie-
examen afgenomen. 
 
Verloren 
Een leerling uit groep 7 is haar sleutel met sleutelhanger verloren. De vinder mag deze afgeven op 
de administratie! 
 
 

  Evaluatie Thuisonderwijs 

 
In februari heeft u de gelegenheid gekregen om een evaluatievragenlijst in het kader van het 
thuisonderwijs in te vullen. Ongeveer 40% van onze ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Een 
redelijke respons. 
In de analyse van deze vragenlijsten hebben we de norm van 3.00 als voldoende aangehouden. 
Een score van 3.00 en hoger stemt ons tevreden. 
 
We vinden het goed om een terugkoppeling te geven over deze evaluatie. Gelukkig zien we terug 
dat veel ouders (score 3.86 - op een 4-puntsschaal) een controle uitoefenden op het huiswerk.  
Ook volgden veel ouders de vorderingen (3.45) en waren zij, naast de instructies van de leerkracht, 
betrokken bij een extra uitleg aan hun kind. 
 
Er waren maar weinig kinderen die aangaven dat zij het thuisonderwijs leuk vonden (2.46).  
Ook was er een beperkt aantal leerlingen dat het huiswerk op een eigen vaste werkplek maakte 
(2.92) en mochten weinig leerlingen hun eigen tijden voor het schoolwerk bepalen (1.39). Het 
werken op een stille werkplek is bij relatief weinig kinderen aan de orde geweest (2.82). 
 
De meeste kinderen werkten dagelijks ongeveer 3 a 4 uur aan het schoolwerk en daarbij boden 
de ouders gemiddeld 1 a 2 uur per dag begeleiding. 
 
De informatie die over het thuisonderwijs naar de ouders en leerlingen is gegaan is als voldoende 
en goed ervaren (3.71), evenals de digitale lessen en instructie contacten (3.46). 
De contacten tussen de leerkrachten en ouders (2.42) en leerlingen (2.75) waren beperkt (2.42),  
maar werden wel als voldoende en functioneel ervaren (3.00). 
 
De leerlingen en ouders geven aan dat de materialen voor het thuisonderwijs goed verzorgd en 
voldoende waren (3.31), ouders vonden dat zij daarover goed en op tijd geïnformeerd werden 
(3.33). Het aantal thuisopdrachten en omvang van het huiswerk mocht van sommige ouders nog 
opgeschroefd worden. (2.78). 
 
Het vertrouwen of hun kind voldoende heeft geleerd is minimaal, ouders gaven hiervoor een score 
van 2.95. Ouders hebben weinig zorgen dat hun kind een achterstand heeft opgelopen, maar 
gaven wel een score van 1,89 voor de stelling dat de leerlingen thuis net zoveel geleerd hebben 
als dat zij op school zouden leren.  
Kinderen gaven aan dat zij hun klasgenoten wel gemist hebben (3.51). 
 
We zijn blij met deze informatie en danken u hartelijk voor het deelnemen. We proberen een aantal 
punten mee te nemen ter verbetering voor een mogelijk volgende keer. Natuurlijk hopen we vooral 
dat het niet meer nodig zal zijn! 
 
In de afgelopen weken zijn op school de M-toetsen afgenomen.  
De analyse van de scores zal uitwijzen, of,  en in welke omvang er binnen een vakgebied er van 
achterstand gesproken moet worden. 
We hebben gemerkt dat de leerlingen samen met u, als ouders, in de thuisonderwijs periode heel 
hard hebben gewerkt. Chapeau; daar zijn we erg blij mee!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lied voor a.s. zondag:        Kernwaarde volgende week: 
Opwekking 23: Zie de zon 

https://www.you2:59                : 
              

 

Groep 4: 26-03:  Tafeltoets van de tafel van 3 en 6 
Groep 5: 01-04:  Tafeltoets van de tafel van 8 en 9 
 
Blazersklas:  Oefen nr 45 Willem Tell Ouverture, eerst langzaam dan steeds sneller. 

We gaan een challenge doen: wie kan hem volgende week het snelst 
spelen (zonder fouten natuurlijk)?? SUCCES! 

 

 

   

  31-03:  Praktijkgedeelte verkeersexamen groep 7 
  01-04:  Theoriegedeelte verkeersexamen groep 7 
    Paasviering; beker en tas meenemen 
  02-04:  Goede Vrijdag: geen school 
  05-04:  Tweede paasdag; geen school 
   

Op zoek naar het paasverhaal 
 

Ook dit jaar wordt het paasfeest weer heel anders gevierd dan we normaal 
gewend zijn. 

Daarom wordt er door de beide kerken op 
 Eerste Paasdag 4 april tussen 12.00 en 17.00 uur  

een bijzondere speurtocht georganiseerd.  
Zo kun je samen met je eigen gezin op pad in ons dorp. Wij zorgen voor iets 

lekkers onderweg.  
Ben je tussen 0 en 12 jaar oud, ga dan mee op zoek naar het Paasverhaal.  

Geef je op door een mailtje te sturen naar kindernevendienst@gknieuwendijk.nl 
en vermeld daar je naam en met hoeveel personen je de tocht wilt lopen.  

Verdere informatie krijg je dan via de mail.  
Heb je nog vragen, dan kun je ons mailen of aanspreken. 

 
Groetjes namens de kindernevendienst  

Marleen Geluk en Heleen Kramp 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI
https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekt uw peuter al de voorschool? 

 

Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud is, kan hij of zij terecht op een 

voorschool. Spelenderwijs ontwikkelen, samen met leeftijdsgenootjes en 

onder professionele begeleiding. De voorschool is een goede voorbereiding 

op de basisschool. U ontvangt daarvoor een tegemoetkoming in de kosten. 

Meldt uw kind wel op tijd aan, zodat uw kind op tijd kan starten. 

Meer weten? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:  

0183-408444 of kov@trema.org 

 

mailto:kov@trema.org

