Week 7: 14-02 t/m 19-27-02

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van deze week.
Afstandsonderwijs
De afgelopen periode hebben juffrouw Effi en juffrouw Willemijn het afstandsonderwijs voor de
afwezige leerlingen opgepakt. Vanaf deze week zullen we hierin echter een aanpassing maken. Het is
voor leerlingen die afwezig zijn, het meest effectief als zij les krijgen van hun eigen leerkracht. Daarom
zullen we ons er vanaf deze week voor inzetten dat afwezige leerlingen via een Zoom-link live kunnen
meekijken naar de les die in de klas gegeven wordt. Deze week zal nog een overgangsweek zijn. Vanaf
morgen zal op Parro een Zoom-link gedeeld worden met alle ouders. Op die manier kunnen afwezige
leerlingen inloggen en meekijken met de lessen in de klas. Op die manier kunnen zij tevens vragen
stellen over hun werk.
Landelijk onderzoek NCO
Onze school hoort bij het bestuur van Zonova. Als bestuur Zonova doen wij mee aan het landelijke
onderzoek van het NCO. Ook onze school doet hier aan mee. Doel van dit landelijke onderzoek is om
de mogelijke gevolgen van de schoolsluiting vorig schooljaar door de COVID-maatregelen in beeld te
brengen.
Als school zullen wij hiervoor de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de
ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving
worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat de toetsgegevens anoniem
worden verwerkt. Mocht u vragen hebben of toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens
van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten aan juffrouw Doanh. Dit kunt u aangeven tot uiterlijk
23/11. De school zorgt er dan voor dat de toetsgegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd
worden voor dit landelijke onderzoek. Door mee te doen aan dit landelijke onderzoek hopen wij te
kunnen bijdragen aan het versterken van het onderwijs in Nederland.
Adviesgesprekken
Het is een belangrijke periode voor onze groep 8 leerlingen. Zij zullen deze week hun definitieve advies
te horen krijgen. Met dit advies kunnen zij zich de komende periode gaan inschrijven voor een
middelbare school.
Afwezigheid collega’s
De afgelopen periode zijn verschillende collega’s afwezigheid geweest, door ziekte of door
persoonlijke omstandigheden. Daardoor zijn wij als school wellicht iets minder goed bereikbaar
geweest. Wij doen ons best altijd de telefoon op te nemen. Mocht u ons een keer niet te pakken
hebben kunnen krijgen; onze welgemeende excuses!
Overblijfbetalingen
Het is deze maand weer tijd voor de overblijfbetalingen. In het bijgaande Parro-bericht vindt u de
Tikkies. Uiteraard kunt u ook deze keer weer het geld overmaken of contant op school komen betalen
bij juf Fonny.
Voorleesochtend
Een belangrijk speerpunt van onze school is het versterken van de leesvaardigheid van onze
leerlingen. Hiermee beginnen wij al bij de kleuters. In het kader van leesbevordering zal aankomende
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donderdagochtend in het teken staan van voorlezen. De kinderen lezen verschillende boeken en
zullen daarover met elkaar in gesprek gaan.

obs Bijlmerhorst| Egoli 12 | 1103 AC Amsterdam | 020 – 690 81 86

