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OUDERS 

 
Richtlijnen vanuit het RIVM 
Vanuit het RIVM hebben wij nog geen nieuwe richtlijnen ontvangen met betrekking tot  
de volledige opening op maandag 8 juni. Wanneer wij deze informatie ontvangen zal deze 
met u worden gedeeld. 
 
Babynieuws 
Het is zover! Juf Marieke, Stefan en Fedde zijn trotse ouders en grote broer                    
geworden van broertje Senn.                                          
Juf Marieke en Senn maken het goed                                                                             
Wij wensen ze heel veel liefde en geluk.  
 
Presentatie avond 
Dit schooljaar kunnen er geen bijeenkomsten met ouders meer plaatsvinden in de school. Dit 
betekent dat de presentatie avond op dinsdag 23 juni niet door gaat. Uiteraard willen wij u op 
de hoogte brengen over de groepsindelingen van schooljaar 2020-2021.  
De groepsindeling zal dit jaar via een bericht op Social School met u worden gedeeld.  
 
LOVS-toetsen 
Om de effecten van het thuisonderwijs te kunnen meten, is besloten om in alle groepen de 
aankomende periode toch de eindtoetsen van het CITO LOVS af te nemen. De toetsen zijn 
een meet- en signaalmoment voor de leerkrachten.  
 
Facultatieve ontwikkelgesprekken en het portfolio 
We willen alle ouders de gelegenheid geven om in gesprek te gaan met de leerkracht(en) als 
er nog vragen/zorgen zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de leerkracht(en). De 
gesprekken kunnen worden gehouden van maandag 29 juni t/m donderdag 9 juli. We zetten 
de gesprekken niet open in Social schools, want dan ontvangt iedereen een uitnodiging en 
een herhaling als je je niet hebt ingeschreven.  
Het kan ook zijn dat de leerkracht(en) u benaderd voor een gesprek. 
Vanwege de Corona-maatregelen kunnen deze gesprekken niet fysiek plaatsvinden, maar 
wordt dit via Microsoft Teams gedaan.  
 
Door de huidige situatie kunnen de individuele kindgesprekken voor het invullen van de 
Expeditiewijzer niet worden gedaan. Daarom is besloten dat de kinderen van de groepen 4 
t/m 8 de Expeditiewijzers voor de sociaal emotionele ontwikkeling zelf invullen en er een 
toelichting bij schrijven.  
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 doen dit eveneens voor de Expeditiewijzer van de 
vakken. De ingevulde Expeditiewijzer met toelichting vormen het uitgangspunt voor het 
startgesprek met de (nieuwe) groepsleerkracht van volgend schooljaar. 
 
Theoretisch verkeersexamen groep 7 
Vanwege Corona is het theoretisch Verkeersexamen voor groep 7 uitgesteld. 
Het VVN theoretisch Verkeersexamen vindt nu plaats op: donderdag 18 juni.  
Online zijn er veel sites om leerlingen te laten oefenen met de verkeers- en gedragsregels. 
Het http:/verkeerslokaal.nl is een handige site. Leerlingen kunnen dit zelfstandig (thuis) doen, 
of oefenen samen met anderen een quiz.  
Heel veel succes!  
 
 
 

http://www.verkeerslokaal.nl/


Werkgroep onderwijs en kwaliteit 
Afgelopen schooljaar hebben we met de werkgroep ‘Onderwijs en kwaliteit’ een onderzoek 
gedaan, naar de mogelijkheid en meerwaarde van een groep 6/7/8. Zoals we in diverse 
nieuwsbrieven hebben gecommuniceerd, hebben we literatuuronderzoek gedaan, diverse 
scholen bezocht en veel bijeenkomsten gehad, die voor De Expeditie een grote meerwaarde 
hebben gehad. Niet alleen gericht op de mogelijkheid voor een groep 6/7/8, maar ook al 
direct praktisch voor in alle bouwen (OB, MB, BB). We willen graag een pilot gaan draaien 
met het vak rekenen met begeleiding vanuit Snappet. Maar gezien de huidige schoolsituatie 
heeft dit uiteraard geen prioriteit en zullen we onze pilot verschuiven naar schooljaar 2020-
2021. U hoort hier t.z.t. meer over. Komende periode ligt de focus op het herstarten van ons 
huidige onderwijs. 
 
Ouderchat GGD 
Heb je vragen over opvoeden, opgroeien of gezondheid van je kind? Stel je vraag eenvoudig 
en anoniem via de ouderchat van de GGD. Iedere werkdag tussen 19.00 - 21.00 uur zitten 
jeugdverpleegkundigen voor je klaar om al je vragen te beantwoorden: 
https://www.ggdnog.nl/ouderchat.  
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 23 Ochtend Middag 

Maandag (01-06) Tweede Pinksterdag 

Dinsdag (02-06) Expeditie  

Woensdag (03-06)  

Donderdag (04-06) Expeditie 

Vrijdag (05-06)  

 

Week 24 Ochtend Middag 

Maandag (08-06)  

Dinsdag (09-06) Expeditie 

Woensdag (10-06)  

Donderdag (11-06)  

Vrijdag (12-06) Expeditie 

 
 

AGENDA 

 
Ma 01-06 Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij 
Vrij 12-06 Studiedag, alle kinderen vrij 
Ma  29-06 t/m do 09-07 Facultatieve ontwikkelgesprekken 
Do 09-07 Portfolio mee naar huis 
Vrij 10-07 Doordraaidag, tot 12.00 uur naar school, start zomervakantie 
Ma  13-07 t/m vrij 21-08 Zomervakantie 

 
Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Bob Jansen Maike Hieltjes 
 

 
 

https://www.ggdnog.nl/ouderchat

