Week 5&6: 31-01 t/m 11-02

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken. Hierin informeren we u over de
relevante schoolzaken.
Belangrijke data
De komende tijd zijn de onderstaande data belangrijk:
• 31-01 t/m 04-02: deze week vinden de laatste Cito-toetsen op het programma plaats.
Kinderen die Cito-toetsen gemist hebben, moeten mogelijk ook later nog een toets inhalen.
• 21 februari: start van de voorjaarsvakantie.
• 28 februari: de maandag na de vakantie zijn de kinderen nog vrij. Op deze dag vinden
eveneens oudergesprekken plaats.
• 29 februari: eerste schooldag na de voorjaarsvakantie.
• 28-02 t/m 04-03: in deze week vinden de oudergesprekken plaats. Houdt u hiervoor Parro in
de gaten. U kunt binnenkort via Parro inschrijven op de oudergesprekken.
Doe-lab
Sinds vorige week zijn wij gestart met het Doe-lab. Een externe leerkracht komt het gehele jaar op de
vrijdag lesgeven aan de groepen 6, 7 en 8. Juffrouw Malti wordt hierbij opgeleid tot Doe-lab
leerkracht. Aan het Doe-lab kunnen uit de bovenbouwgroepen leerlingen deelnemen die meer
praktisch georiënteerd zijn. Tijdens de lessen van 1,5 wordt vooral veel gedaan en gemaakt. Hierbij
kunt u denken aan koken, techniek, programmeren en nog veel meer. Tijdens deze lessen werken de
leerlingen daarnaast aan hun leerdoelen, waar ze in de klas veel aan zullen hebben. De leerkrachten
hebben van elke groep 6 leerlingen geselecteerd die baat kunnen hebben bij het Doe-lab. De ouders
zijn hiervan op de hoogte gebracht middels een brief. Inmiddels heeft de eerste dag van het Doe-lab
plaatsgevonden, dit was een groot succes!
Wijziging quarantainebeleid
In de persconferentie van vorige week zijn een aantal nieuwe regels aangekondigd. Voor onze school
betekent dat:
• Alleen leerlingen met klachten passend bij Covid-19 moeten thuisblijven. Wij willen u vragen
uw kind in zo’n geval te testen. Bij een negatieve test kan uw kind gewoon weer naar school.
Mocht u niet willen testen, dan kan dat uiteraard ook. Uw kind is dan weer welkom op school
als hij/zij minimaal 24 uur klachtenvrij is.
• Kinderen t/m 18 jaar hoeven ook niet in quarantaine na contact met een besmet persoon. In
dat geval wordt gevraagd de gezondheid van uw kind in de gaten te houden en regelmatig een
zelftest te doen.
OR-vergadering
Op woensdag 2 februari om 13:00 vindt de eerste OR-vergadering van dit jaar plaats. Deze zal online
plaatsvinden. Mocht u willen meeluisteren bij het eerste gedeelte van de vergadering, dan kunt u zich
vooraf aanmelden via ouderraad@bijlmerhorst.nl. Na afloop van de vergadering zijn de notulen in te
zien in de OR-map, bij de administratie.
Toestemming voor onderzoek
Geregeld worden de toetsgegevens van leerlingen gebruikt in onderwijsonderzoek. Helaas hebben
veel van onze ouders hiervoor geen toestemming gegeven. We merken in de praktijk dat ouders vaak
denken dat het gaat om intelligentie-onderzoeken. Omdat we als school graag willen dat de
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onderzoeken waarin onze school wordt meegenomen, ook representatief zijn, willen we graag dat de
toetsgegevens van meer leerlingen gebruikt kunnen worden. Tijdens de oudergesprekken zal de
leerkracht hierover beginnen. Graag delen we met u ook alvast wat informatie over het geven van
toestemming:
• De toestemming geldt enkel voor het gebruiken van de toetsgegevens in
onderwijsonderzoeken.
• Voor individuele onderzoeken wordt altijd eerst toestemming gevraagd van ouders.
• Voor onderzoeken van studenten in de klas wordt altijd nog apart toestemming gevraagd.
• De gegevens van leerlingen worden anoniem meegenomen in de onderzoeken.
Voorleesdagen
In het jaarrooster kunt u terugvinden dat vorige week de Nationale Voorleesdagen van start zijn
gegaan. Door ziekte zijn wij vorige week helaas niet begonnen. Als school vinden wij voorlezen echter
wel erg belangrijk. De groepen 1 t/m 3 zullen daarom op korte termijn een nieuwe periode inplannen.
In die periode is veel aandacht voor voorlezen en leesplezier.
Ontmoetingsplek
Vanuit Swazoom worden ontmoetingsochtenden georganiseerd. Deze vinden plaats bij NoLIMIT, in
Geldershoofd. Op de poster in de bijlage van dit Parro-bericht, vindt u meer informatie.
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