Februari 2021

WereldWijsNieuws
Agenda
9 en 10 februari
11 februari
19 februari
17 maart

studiedagen VERVALLEN, leerlingen naar school
online ouderavond groep 1-3
12:00 start voorjaarsvakantie t/m 26 februari
studiedag: leerlingen vrij

Van de directie
De vlag mag uit want de scholen zijn weer
open! Fijn voor de leerlingen om elkaar en
de juffen weer offline te ontmoeten, fijn om
het dagelijkse ritme thuis weer meer als
vanouds te kunnen oppakken.
Een groot compliment voor u, de kinderen en
het team voor de afgelopen weken. Het is en
was echt niet makkelijk maar we hadden
geen keuze. Ik denk dat iedereen gedaan
heeft wat hij of zij kon en daar zijn we blij
mee. Met de nodige maatregelen hopen we
dat iedereen gezond blijft. Dank aan God dat
Hij onze leerlingen, ouders en team tot zover heeft bewaard.
Informatieavond ouders
In september zijn we het schooljaar gestart zonder de gebruikelijke informatieavonden voor
ouders. De leerkrachten hebben toen een filmpje gestuurd en regelmatig informatie via
Parro gegeven, onder andere over de manier waarop wordt lesgegeven. Zo wordt er meer
samengewerkt door de leerlingen maar ook door het team. Ook wordt er regelmatig
groepsdoorbrekend gewerkt. Als team hebben we deze manier van werken geëvalueerd en
bijgesteld. We willen hier meer over vertellen tijdens een informatieavond.
Op donderdag 11 februari 19:00 zijn de ouders van groep 1-3 online welkom, het vroege
tijdstip heeft te maken met de avondklok en de tijd die de juffen nodig hebben om thuis te
komen.
Voor de midden- en bovenbouw wordt een datum gekozen na de voorjaarsvakantie.

Studiedagen
Dinsdagmiddag 9 februari en woensdag 10 februari waren twee studiemomenten gepland
voor het team, deze zijn komen te vervallen. Wel hebben we op woensdag 17 maart een
studieochtend ingepland. Deze tijd hebben we als team nodig om te evalueren/analyseren
waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling en hier goed bij aan te sluiten in onze
lesplannen. Zeker nu we de leerlingen lang niet van dichtbij hebben gezien, is dit belangrijk.
Buiten schooluren volgen we als team in de komende tijd trainingen over ons
kwaliteitssysteem in Parnassys, een waardenworkshop over respect in verband met de
schooljudo die binnenkort weer start en twee trainingen rond de meldcode
kindermishandeling.
Team
Na de voorjaarsvakantie zal juf Marjorie de woensdagen niet meer werken in groep 4/5 . Juf
Kirsten Voogt zal deze dag gaan invullen. Kirsten is al bekend omdat ze op vrijdag in groep
1/2 werkt.
Vakantierooster
Onder Algemeen vindt u het vakantierooster voor volgend schooljaar. Dit is vastgesteld in
overleg met alle schoolbesturen van Zoetermeer en onze Medezeggenschapsraad. Naast de
vakanties zijn er een aantal studiedagen voor het team waarop de leerlingen vrij zijn.
Uiterlijk juni zal ik deze met u communiceren.
In de bijlage vindt u een bijdrage van Marieke Spiering, onze schoolmaatschappelijk
werkster, over angst.
Vriendelijke groet,
Ellen Stoel

Algemeen
Beste ouders,
De rapporten van de leerlingen van alle groepen zijn beschikbaar in het ouderportaal van
Parnassys. Mocht u de code van het ouderportaal kwijt zijn dan kunt u een nieuwe vragen
via wereldwijs@levwn.nl. U hebt een uitnodiging van de leerkracht ontvangen voor een
oudergesprek naar aanleiding van het rapport. De gesprekken vinden deze week plaats.
Afname CITO toetsen:
Individuele leestoetsen worden afgenomen vanaf deze week. Deze worden vooral in de
onderbouw afgenomen.
De groepstoetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling zullen in de
week van 8 maart worden afgenomen. Dit is volgens een advies van de PO-raad en de
toetscommissie van LEV-WN. Leerlingen die vanwege ziekte of quarantaine de toets niet
kunnen maken kunnen dit tot eind maart inhalen.

De uitslagen zullen vanaf donderdag 18 maart in Parnassys te zien zijn. Van 4-18 maart zal
het ouderportaal gesloten zijn.
Het is belangrijk om te beseffen dat deze toetsen in maart vooral bedoeld zijn om een
nieuwe beginsituatie te bepalen: Waar staan de leerlingen nu? Waar zijn eventuele hiaten
in kennis ontstaan? De analyse van de toets wordt dus erg belangrijk.
Ouders en leerlingen hoeven zich geen zorgen te maken om eventuele achterstanden. Het is
belangrijk dat we weten wat de kinderen nodig hebben. Een lager dan gebruikelijk resultaat
is vanuit de onderwijssituatie te verklaren en heeft dus geen gevolgen voor bijvoorbeeld het
uitstroomniveau.
Francien Pronk
Intern Begeleider

Definitief vakantierooster Zoetermeer 2021-2022
Herfstvakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Goede vrijdag

15 april 2022

Pasen

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 mei t/m 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

11 juli t/m 19 augustus 2022

_________________________________________________________________________________
Zoetermeer Sport Zie ook bijlage:
De jeugd kan en mag buiten blijven bewegen! Team Zoetermeer Sport biedt momenteel in
elke wijk outdoor activiteiten aan. Samen met diverse (sport)aanbieders uit de stad wordt er
een uitgebreid programma voor kinderen t/m 12 jaar en voor jongeren van 12 t/m 17 jaar
gerealiseerd. Dit aanbod wordt elke week gepubliceerd op de Facebook- en
Instagrampagina van Zoetermeer Sport.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn nemen wij uiteraard contact op.
Stay safe, blijf bewegen en hopelijk tot snel!

Team Zoetermeer Sport
Afdeling Vrije Tijd

