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Beste ouders/verzorgers,
Volledige opening!
Na vier weken 50% onderwijs, zijn we deze week weer volledig gestart. Dat was voor iedereen weer
even wennen. Het is wel heel fijn dat de kinderen elkaar weer kunnen zien. Het is bijna weer als
“normaal”. We gaan nog wel steeds om de beurt naar binnen en buiten en spelen op ons eigen stukje
plein. De activiteiten waar we veel groepen mixen,
bijvoorbeeld het creatief plein op donderdagmiddag
doen we nog even niet. De creatieve lessen vinden
nu plaats in de eigen groep.
De bovenbouw leerlingen hebben we gevraagd om
vooral tussen de middag niet te vroeg van huis te
gaan. Rond 12.55 uur is er voldoende tijd om de
fiets neer te zetten en naar binnen te lopen.
Op het onderbouwplein gaan om 12.55 uur de
leerlingen van groep 3 en 4 die overblijven naar hun klas. Wij willen ook de ouders van de overige
groepen vragen, tussen de middag niet te vroeg naar school te komen.
In de ochtend zijn de leerkrachten om 8.20 in de groep om uw kind op te vangen. We willen u vragen
uw kind niet eerder het schoolplein op te sturen.
Op deze manier houden we het komen en gaan van alle leerlingen overzichtelijk.
Blijft u er aan denken dat bij klachten kinderen eerst 24 uur klachtenvrij moeten zijn voordat ze weer
naar school mogen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u dit altijd met ons overleggen.
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
In de week van 6 juli zijn de laatste gesprekken van dit schooljaar gepland. Deze gesprekken zijn
facultatief. Dat betekent dat niet alle ouders hiervoor een uitnodiging krijgen. Vindt u een gesprek toch
wenselijk, dan kunt u dit per mail bij de leerkracht aangeven. De gesprekken zullen per telefoon
gevoerd worden.
Toetsen op de Beatrixschool
Aan het einde van een schooljaar nemen we op school altijd een aantal toetsen van Cito af in de
groepen 3 t/m 7. Ook dit jaar gaan we de toetsen afnemen. Alleen zullen we hier anders mee om
gaan. Dit heeft te maken met de normering van Cito van de toetsen.
Wij hebben in het afgelopen half jaar met drie vormen van
onderwijs te maken gehad; normaal, afstandsonderwijs en
halve-groepen-onderwijs. De normering is gebaseerd op alleen
normaal onderwijs. Hierdoor kunnen we de normering niet als de
juiste interpreteren.
We nemen de toetsen wel af, omdat we wel kunnen kijken naar
wat de groepen en de leerlingen beheersen en wat ze nog moeilijk
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vinden. Hierdoor krijgen we helder waar er in de groep extra aandacht aan besteed moet worden en
wat niet.
Dit halen we uit de citotoetsen van: rekenen & wiskunde, spelling en technisch lezen (drie minuten
toets - woord lezen. De genoemde toetsen zullen bij de groepen 3 t/m 7 afgenomen worden. Ook de
AVI-toets (tekst lezen) zal in deze groepen afgenomen worden. Deze gegevens hebben we nodig om
leerlingen goed op het juiste niveau te laten starten met lezen komend schooljaar.
Van de toetsen studievaardigheden en begrijpend lezen kunnen we geen analyse maken. Daarom
worden deze toetsen de komende periode niet afgenomen. Hierop maken we een uitzondering voor
begrijpend lezen in groep 7. Deze toets nemen we wel af, omdat groep 7 begin volgend schooljaar
een eerste advies krijgt voor het vervolgonderwijs. De afname begrijpend lezen is voor het voortgezet
onderwijs van belang.
Kunst en cultuur op school
De gemeente Buren wil de mogelijkheid bieden om alle kinderen kennis te laten maken met
verschillende vormen van kunst en cultuur. Om dit te realiseren is Karlijn Maier aangesteld als
cultuurcoach en wordt iedere school en kinderopvangorganisatie vertegenwoordigd door een Integraal
Cultureel Begeleider, ICC’er. Voor onze school is dat Thea ten Broeke.
Samen gaan zij inventariseren wat de wensen zijn en wordt er
een ‘menukaart’ gemaakt met activiteiten waar elke school uit
kan kiezen. Zo kan de ene school kiezen voor bijvoorbeeld een
workshop boetseren en de andere voor een dansvoorstelling.
Het is de bedoeling dat er ieder jaar voor elke groep een
activiteit wordt georganiseerd.
Afgelopen donderdag 4 juni was de kick-off van dit project. Het
puzzelstuk dat iedere school en kinderopvang had gekregen
en versierd, werd door Karlijn per bakfiets opgehaald.
Teun en Loes hebben het, samen met de andere aanwezige
kinderen van groep 3, aan haar overhandigd.
Op het gemeentehuis is de puzzel in elkaar gelegd en het
convenant getekend waarin de plannen staan die de komende
4 jaar worden uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het team obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

