
 
 
 
 

 
 

 

Beste lezer, 

 

De eerste maand van 2021 is alweer voorbij en daarmee voor mij ook de eerste werkweken na mijn 

verlof. Die eerste weken had ik me een half jaar geleden zeker anders voorgesteld. Ik verlang, 

waarschijnlijk net als u en de kinderen, naar de situatie van een jaar geleden. Toen kinderen én ouders 

nog door de gangen van de school liepen en we uit keken naar schoolreisjes en andere leuke activiteiten. 

Die tijd gaat hopelijk snel weer komen en dan halen we het dubbel en 

dwars in!  

 

Kim 

 

Teamnieuws 

Hans Jansen heeft, als interim directeur, in de afgelopen maanden de taken 

van Kim overgenomen. We bedanken hem voor zijn inzet. Leuk nieuws: Juf 

Michelle van groep 3/4 verwacht in juli haar tweede kindje. 

 

Enquête oudertevredenheid en onderwijs tijdens de 

lockdown 

Bedankt voor uw bijdrage aan het 

oudertevredenheidsonderzoek en de enquête over 

het onderwijs tijdens de lockdown. Wij gaan de 

resultaten analyseren en zullen via een bericht in 

Social Schools de resultaten aan u terugkoppelen.  

 

Rapporten 

In de jaarplanning staat dat leerlingen op 11 februari 

hun rapport mee naar huis krijgen. Wij zijn met elkaar 

nog in overleg over de juiste invulling van het rapport 

in deze tijd. Zodra wij hieruit zijn en bekend is 

wanneer de leerlingen hun rapport mee krijgen, 

ontvangt u hierover bericht in Social Schools.  

 

Jaarplanning 

In de jaarplanning staat ANWB streetwise gepland op 17 februari. Vanwege Corona gaat deze activiteit 

niet door en prikken we een datum voor de ANWB streetwise dag in het nieuwe schooljaar.  

In de volgende PEN ontvangt u van ons de vakantiedagen voor het schooljaar 2021-2022.  

 

Cito toetsen  

Vorige week zouden wij gestart zijn met het afnemen van de Cito toetsen. Vanwege de sluiting van de 

scholen is dit uitgesteld. Wanneer de scholen weer open zijn, zullen wij na 2 weken gaan starten met de 

afname van de toetsen. Wij volgen hierin het advies vanuit Cito. 

Uiteraard zullen de resultaten van de toetsen met u gedeeld worden.  

Of de Centrale Eindtoets dit jaar door zal gaan zal ook afhangen van het landelijk advies hierover. 

 

 

  



 
 
 
 

 
 

 

Groep 8: eindtoets en advies 

Op 14 december 2020 hebben de adviesgesprekken met groep 8 plaatsgevonden. De gesprekken hebben 

online plaatsgevonden met de ouders, de leerling en de beide leerkrachten. Op dit moment is groep 8 

hard aan het werk om te zorgen dat de voorbereiding richting de Centrale Eindtoets optimaal is. De 

lessen vinden online en ook in de klas plaats. Zoals bij alle groepen is er veel 1:1 contact met de 

leerkrachten en komen de leerlingen werkpakketten halen om thuis en op school aan te werken. Af en 

toe is er even tijd voor een stukje voorlezen of een mooi spel! Het gaat heel goed met groep 8! 

 

Status nieuwbouw 

Op dit moment worden de puntjes op de i gezet betreft het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw. De 

architect heeft goed geluisterd naar de wensen van beide scholen, de kinderopvang en de gemeente. We 

verheugen ons erop het ontwerp met u te delen zodra dit definitief is.  

 

Wist u trouwens al dat OBS De Eendracht ook een instagram pagina heeft? Hier delen we ook regelmatig 

leuke foto’s van activiteiten in en rondom de school! https://www.instagram.com/obs_de_eendracht/  
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