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Beste ouders/verzorgers,
Onze school is weer open. In de school zien we veel blije gezichten. We zien dat kinderen het fijn
vinden elkaar en hun leerkracht weer te zien. Wij vinden het ook heel fijn de groepen compleet te
hebben. Hopelijk komt u thuis ook weer in een wat normalere situatie nu de
periode van het thuisonderwijs voorbij lijkt.
Fantastisch nieuws!
Juf Leenke is voor de tweede keer moeder geworden van een mooie dochter,
Elle! Vrijdagavond om 20.47 uur is kleine Elle geboren en ze is kerngezond.
Maud is nu grote zus en ook zij is supertrots. Ze genieten met z’n viertjes van
deze bijzondere tijd.
We feliciteren Leenke, Bram en Maud van harte met de komst van kleine Elle.
Is het geen plaatje?
Toetsen
Nu we open zijn beginnen we weer met fysiek les geven en het bespreken van de periode waarin de
leerlingen niet naar school zijn gegaan. De leerlingen maken ieder een reflectiewerkje om in hun
trots-op-map te plaatsen over het thuisonderwijs. Zo zal deze periode altijd ‘bewaard’ blijven.
Vervolgens zullen we analyseren waar leerlingen staan. We willen weten wat ze nog moeilijk vinden
wat ze allemaal hebben geleerd en waar misschien nog wat lesstof ingehaald moet worden. Dit doen
we met de methodetoetsen en vervolgens met de Cito M-toetsen.
U kunt natuurlijk van ons een rapport verwachten met bovenstaande toetsen erin verwerkt. Zoals
eerder aangegeven zullen we dit later uitdoen dan de geplande datum van 11 februari. We laten u
nog weten wanneer u dit rapport kunt verwachten.
Groep 8
Zoals eerder aangekondigd, loopt alles voor groep 8 een beetje anders. U heeft hier onlangs via mij
een brief over gekregen van Luc van Heeren. Daarin werden de nieuwste regionale maatregelen
rondom groep 8 aangekondigd. De midden Cito-toetsen worden in de groepen 8 niet afgenomen in
verband met de coronapandemie.
De uiterlijke aanmelddatum voor het VO is in De Hoeksche Waard verlaat naar 1 april. Op Onder de
Wieken zullen de adviesgesprekken plaats vinden op 9 en 10 maart.
Schoolfruit
Met het openen van de school is het schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag gelijk weer
opgestart.

Ziek
Juf Els is wat langer ziek dan we gehoopt hadden. Voorlopig zal ze haar werkzaamheden nog niet
oppakken. We wensen Els veel beterschap. Op dit moment wordt groep 4 door juf Marijke gedraaid.
Namens het hele team van IKC Onder de Wieken
Met vriendelijke groet,
Tobias Vermeulen, directeur

