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En de kop is er weer af….
We hebben nu 1 week ´normaal´ les gegeven. Dat was fijn, maar ook gek en vermoeiend, voor de
kinderen, de leerkrachten, wellicht u. Zo op het oog verloopt alles soepel. M.n. het afscheid nemen
bij het hek blijft mij positief verbazen. De jongste kinderen vinden het heel normaal, dat hun ouders
bij het hek blijven. Ze zijn vaak al onderweg naar binnen, als ze zich realiseren ´oh ja, ik wilde nog
een kusje´. Soms moeten ouders hen na roepen omdat ze al op weg zijn. En sommige kinderen
zwaaien en zijn dan al weg om ouders alleen achter te laten bij het hek. Van al deze momenten
geniet ik en maakt mij trots op onze leerlingen, uw kinderen.
De weg tussen Duijvesteijn en ons gebouw werkt goed als ´Kiss en Ride´ zone. Het is heel prettig
om te zien hoe iedereen rekening houdt met elkaar, de automobilisten die ‘s morgens keurig
wachten op de kinderen en ouders die oversteken en andersom. Ik wil u daarvoor hartelijk
bedanken. We doen het samen. #SNOR Graag uw aandacht voor enige verbeterpunten:
- De leerlingen die thuis gaan eten tussen de middag mogen pas om 12.50 uur het plein op.
De groep bij het hek en bij Duijvesteijn is dan al heel groot, dat is niet wenselijk binnen het
corona protocol. Wij vragen u uw kind na het eten op een tijd terug naar school te laten gaan
die maakt dat het bij het hek niet hoeft te wachten en meteen de school in kan gaan.
- We willen u vragen ook zelf zoveel mogelijk 1,5 m. in acht te nemen ten opzichte van andere
ouders en kinderen als u uw kind komt halen of brengen. Dank voor uw aandacht hiervoor.
- Wilt u bij het ophalen van uw kinderen hetzelfde geduld betrachten als ‘s morgens bij het
brengen. M.n. op vrijdagmiddag om 12.00 uur is het druk. Nadrukkelijk vragen we u pas te
gaan rijden als alle kinderen bij hun ouders zijn en er niet meer overgestoken hoeft te
worden. Wij danken u voor uw medewerking.

RAPPORTEN
De eindrapporten zullen er dit schooljaar iets anders uitzien, dan u gewend bent. We missen toetsgegevens. Normaliter volgt er na een x tijd werken een toets. Deze toetsen tezamen vormen een
gemiddelde wat op het rapport weergegeven wordt. We hebben nu voor bepaalde vakken te weinig
gegevens om een eerlijk gemiddelde te bepalen. Als er maar één toets is gemaakt en deze heel
slecht of heel goed gemaakt is geeft dat geen reëel beeld. We hebben met het team een keuze
gemaakt uit wat verantwoord weergegeven kan worden en wat niet. Ingevuld wordt:
- Sociaal-emotioneel en werkhouding (n.a.v. observaties en gesprekken)
- Rekenen (Getallen en verwerkingen en meten, tijd & geld)
- Spelling (Dictee)
- Gym (alleen spel)
- Voor groep 3 wordt ook ingevuld technisch lezen en schrijven.
Let wel , dit betekent niet dat de leerlingen op alle andere (vak-)gebieden niets gedaan en daarmee
geleerd hebben. Juist wel, alles is aan bod gekomen of komt nog aan bod. We kiezen ervoor de
kinderen niet extra te belasten door ‘extra’ toetsen af te nemen in deze laatste periode van dit
bijzondere schooljaar. De uitslagen van de LOVS toetsen worden middels trendgrafieken bij het
rapport gevoegd. Vorige week heeft u meer kunnen lezen over de LOVS toetsen.
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INSCHRIJVEN KINDCENTRUM
Op maandag 31 aug. a.s. starten we met
onderwijs en opvang. Vanaf de eerste dag zijn
de kinderen van 0 t/m 4 jaar, de peuters, de
leerlingen van 4 t/m 12 jaar en de
buitenschoolse opvang kinderen welkom
tussen 7.00 en 19.00 uur.
We gaan ervoor zorgen dat alles klaar is om
iedere groep precies datgene te geven wat ze
nodig hebben. We gaan voor een prachtige
doorgaande lijn in één gebouw, waarbij u weet
dat uw kind gezien wordt.
Als u wilt dat uw kind hiervan onderdeel wordt
en u hebt uw zoon of dochter nog niet
opgegeven voor kinderopvang,
peuterspeelzaalwerk of BSO, doe het dan nu.
Dat kan via www.dehoekscheschool.nl/kinderopvang. Onze groepsruimten bieden plaats aan vele
kinderen, houdt u er rekening mee dat we gehouden zijn aan een maximaal aantal kinderen per
groep. In de bijlage vindt u de flyer, die ook binnenkort op papier, huis aan huis, verspreid wordt in
Maasdam. Voor vragen kunt u ook bij mij terecht. Met vriendelijke groet, Anja de Jong.

FOTOGRAAF
Op maandag 22 juni a.s. komt de schoolfotograaf alsnog foto’s van
de kinderen maken. Er worden zowel groeps- als individuele foto’s
gemaakt. Foto's met broertjes en zusjes zijn binnen de corona
maatregelen niet mogelijk. Dat is ook de reden dat de foto’s buiten
worden gemaakt. Duimen maar voor een heerlijk zonnetje.

VOORLOPIGE PLANNING VERHUIZING
Nu de voltooiing van de nieuwbouw nadert en de nieuwe
medewerkers bekend zijn, gaan we ons richten op de definitieve
terugverhuizing naar Fazant 1.
Echter zoals aan het begin van deze nieuwsbrief geschetst, zijn
we ook blij dat we eindelijk sinds 16 mrt. j.l. weer normaal les
kunnen geven. Daar gaat al onze aandacht naar uit.
Dat betekent dat we voor en na schooltijd bezig zijn met
voorbereiden, overleggen, evalueren en plannen wat we
de kinderen aanbieden. Dat maakt dat er weinig tot geen
tijd overblijft om alle materialen en inrichting in te pakken.
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Bovendien hebben de kinderen boeken en hulpmaterialen nog nodig.
Vanwege het voorafgaande lijkt het ons het best het inpakken zo ver mogelijk naar achter te
schuiven. Dan komen we uit bij de laatste vrijdag, 17 juli a.s., voor de zomervakantie. We willen
deze dag gebruiken om alles wat verhuisd moet worden in te pakken en de kinderen vrij te geven.
Voordeel van deze dag is dat uw kinderen een dagje eerder vakantie hebben aansluitend aan de
zomervakantie.
Op donderdag 16 juli nemen we dan afscheid van de kinderen. Tevens is het de bedoeling dat alle
kinderen in de laatste week o.l.v. de leerkracht een kijkje gaan nemen in
het nieuwe gebouw in hun nieuwe groepsruimte, zodat alle kinderen weten
waar ze verwacht worden en wat ze zelf kunnen verwachten na de
zomervakantie. De laatste schoolweek zou er dan zo uit zien, maar
nogmaals, onder voorbehoud.
- maandag 13 juli; Musical groep 8 en laatste rapport mee.
- dinsdag 14 of woensdag 15 juli; De leerlingen nemen een kijkje in het nieuwe gebouw o.l.v.
hun juf.
- donderdag 16 juli 11.00-12.00; De kinderen maken kennis met hun nieuwe groepen.
- donderdagmiddag 16 juli; Afsluiting van het schooljaar voor de leerlingen.
- donderdagmiddag 16 juli; Bedankmiddag voor de hulpouders, deze zal er anders uitzien dit
schooljaar vanwege het feit dat er geen ouders het plein op en de school in mogen.
- vrijdag 17 juli; leerlingen vrij en een dagje eerder zomervakantie, leerkrachten gaan alles (!)
inpakken.
- In de zomervakantie pakken we alles weer uit op Fazant 1.
Zodra deze planning definitief is hoort u van mij.

AGENDA
Di. 16 juni MuziekAkkoord Hoeksche Waard wordt
ondertekend. Te volgen via een live stream.
Ma. 22 juni Schoolfotograaf
Wo. 8 juli Juffendag
Ma. 13 juli Musical en start laatste schoolweek!
Wo. 7 okt. Officiële opening van IKC de Pijler

UITSMIJTER
“Het is een veilige en leuke school”.

PS; De uitsmijters zijn opmerkingen die de kinderen van groep 5 t/m 8 hebben gemaakt onderaan
hun vragenlijst over veiligheid het afgelopen schooljaar.

