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Schooljaar 2020-2021 Nr. 16                             22 maart 2021    

Algemeen 

 

Corona 
Regelmatig wordt er bij een kind een coronatest afgenomen. Zo’n uitslag….toch altijd 

een beetje spannend voor het kind en voor u als ouders. Maar ook de leerkracht is 

natuurlijk benieuwd. Een berichtje naar de leerkracht zodra de uitslag er is wordt zeker 

gewaardeerd. 

Is de uitslag van de test positief, neem dan meteen contact op met juf Cisca. 

(06-40519782) 

Het aantal kleuters op school groeit altijd gedurende het schooljaar, dus ook het aantal 

ouders bij de poort. Nog even een reminder…blijf niet langer staan dan nodig om uw kind 

te brengen of te halen en kom alleen. 

Vorige week is groep 6 in quarantaine geweest. Gelukkig zijn ze er weer! 

 

Rapportcijfer begrijpend lezen  

Zoals u in ons jaarplan kon lezen zijn we dit schooljaar gestart met Close Reading.   

Close Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een 

tekst centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag met de tekst. 

Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, samenwerken, redeneren, discussiëren en 

reflecteren zijn de belangrijke vaardigheden waar het hier om draait.  

Heel veel om te leren dus, maar t/m groep 6 zijn 

hiervoor geen toetsen waar een cijfer voor gegeven kan 

worden. In groep 7 en 8 vinden wel toetsmomenten 

plaats op het gebied van leesbegrip en studerend lezen 

vanuit de methode Estafette. Deze resultaten worden 

door de leerkrachten natuurlijk goed bekeken. 

Eventuele punten van aandacht worden in de klas 

besproken met de leerlingen en verwerkt in 

daaropvolgende lessen. Het cijfer dat hieruit 

voortkomt wordt niet op het rapport gezet. Natuurlijk 

is er nog wel het Citoresultaat.  
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Citoresultaten 

Normaal gesproken worden de Citoresultaten meegegeven in de rapportmappen van de 

kinderen. Deze keer pakken we dit anders aan, omdat de toetsen nog niet waren 

afgenomen toen het rapport mee naar huis ging. Wanneer alle leerlingen de Citotoetsen 

hebben afgerond zullen de resultaten in Parnassys open worden gezet. Daarnaast 

krijgen de kinderen van groep 3 t/m groep 7 een envelop mee naar huis met daarop de 

grafiekjes met de resultaten erop. Niet alle toetsen van het meetmoment juni 2020 zijn 

afgenomen i.v.m. de toenmalige schoolsluiting. Er mist in die grafieken dus een meetpunt 

(bijvoorbeeld: E5 is eind groep 5, er staat daar geen punt).  

 

Daarnaast kan het zo zijn dat de resultaten anders uitvallen dan u van uw kind gewend 

bent. Het online onderwijs is heel anders geweest dan de lessen die de kinderen in de 

klas zouden hebben gekregen van hun leerkracht. Toch hebben wij er deze keer voor 

gekozen alle Citotoetsen af te nemen om te kunnen bekijken waar alle kinderen nu staan 

in de lesstof en daarop voort te kunnen bouwen. Bij het resultatenblad met de grafieken 

zal een toelichtende brief zitten met uitleg over hoe de grafieken geïnterpreteerd 

moeten worden.  
 

Kledinginzamelingsactie 
Van maandag 12 t/m woensdag 14 april wordt er op 

de Bolderik een kledinginzamelingsactie gehouden. 

Second Life Textile geeft schoenen en kleding een 

tweede leven.  Er belandt namelijk nog ontzettend veel textiel in het restafval. Door 

middel van kledinginzamelingsacties proberen zij deze afvalberg te verkleinen.  

Van alle ingezamelde kleding gaat de draagbare kleding gaat naar ‘warme’ en ‘koude’ 

landen’. De rest wordt opgewerkt tot garens voor tapijten en dekens en deels tot 

vezeldoek, voor vulling van matrassen, de auto- industrie en de productie van o.a. 

poetslappen. Hierdoor krijgt totaal 93 procent een ‘tweede leven’ wat ook meteen het 

hoogst haalbare percentage is. De overgebleven 7 procent die uiteindelijk als afval 

overblijft moet verbrand worden. 

Voor elke kilo die wij met de Bolderik inzamelen wordt er een vergoeding van € 0,25,- 

aan onze school gedoneerd. Het gedoneerde bedrag kunnen wij inzetten om materiaal 

aan te schaffen voor het buitenspelen.  

 

Gaat u binnenkort uw kledingkast opruimen? Dan zouden wij u willen vragen alle 

schoenen, kleding en textiel nog even te bewaren. U kunt hierbij denken aan: 

- schone kleding (onder- en bovenkleding) 

- schoenen (aan elkaar gebonden) 

- huishoudtextiel (lakens, handdoeken) 

- accessoires (handtassen, riemen etc.) 

Let op dat de kleding nog heel is! U kunt de kleding in een tas of zak meegeven naar 

school vanaf maandag 12 april.   
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 Studiedag 
Op dinsdag 6 april is er een studiedag voor de 

leerkrachten. Alle kinderen zijn dan vrij. 

Een lang Paasweekend dus! Op woensdag 7 april 

beginnen we weer! 

 

Een bericht vanuit Trema 
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. 

Van maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur tot 12.45 uur. 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. Meld u 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 
 

 
Bezoekadres: Nieuwendijk T: | E: Jennifer.Roosenbrand@trema.org W: 

 

Pasen 
Op vrijdagochtend 2 april gaan we in de klas een eiertikwedstrijd houden. Het is de 

bedoeling dat ieder kind op deze ochtend een hardgekookt ei mee naar school neemt. 

LET OP: Dit mag geen ei zijn dat gekookt in de winkel staat. Dus zelf even je ei koken. 

Pak je wedstrijdei goed in, denk aan bijv. een doosje met watten, want een kapot ei kan 

natuurlijk niet meedoen aan de wedstrijd! Iedere klas heeft een winnaar! We zijn 

benieuwd wie de wedstrijd gaat winnen…spannend!! 
 

Het is nog een beetje vroeg, maar wij wensen u alvast een fijn 

Paasweekend in deze laatste Bolderikbrief voor Pasen! 
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