
Er is licht aan het einde van de tunnel. Maar de tunnel is helaas langer dan gehoopt. 

Het gaat maar langzaam beter als het gaat om het aantal besmettingen per dag en 

het aantal corona patiënten in de ziekenhuizen en op de IC. Het is dus zaak dat we 

ons blijven houden aan de maatregelen. Er is wel optimisme. Optimisme dat we 

stapje voor stapje verder terug kunnen naar ons “oude-normaal”. 

In de week voor de meivakantie zijn we weer terug  gegaan naar ons oorspronkelij-

ke rooster. Wel nog met de spreiding aan het begin en eind van de schooldag. Ook 

hebben we, in overleg met de GGD-arts, de cohortering voor de groepen 1 t/m 4 bij het 

buitenspelen opgeheven. Binnen hanteren we nog wel de cohortering voor alle groepen. 

De maand mei is de maand van de sportdagen. Onze vakleerkrachten kijken steeds wat er 

mogelijk is. We kunnen helaas nog niet zeggen of ze doorgaan en zo ja in welke vorm. We 

treffen wel de voorbereidingen, want als het wel kan zijn we er klaar voor. Dit is ook het 

geval als het gaat om het schoolkamp voor de groepen 8.   

We doen er alles aan om de school geen bron te laten zijn van verspreiding van het virus. 

Dit doen we niet alleen om de gezondheid van een ieder te waarborgen, maar ook om te 

zorgen voor zoveel mogelijk continuïteit van ons onderwijs.  Continuïteit, want hoe goed 

we ook onderwijs op afstand organiseren, de grootste vooruitgang van de vaardigheids-

groei van kinderen wordt gemaakt op school, in de klas en met de eigen leerkracht(en).  

Dit is landelijk goed terug te zien in de resultaten van voor de coronacrisis in vergelijking 

met de LOVS-resultaten juni 2020. Ons team heeft op basis van het beeld dat wij in sep-

tember kregen van de leerlingen extra aandacht besteed aan lezen, spellen en rekenen. Dit 

zowel in de klas als in de periode onderwijs op afstand. Geen reparatieprogramma’s (een 

kind is immers niet stuk), maar extra focus en met een verhoogde intensiteit.  

We zien dit in het schoolbeeld n.a.v. de LOVS-maart al terug. De resultaten voor rekenen 

en spelling van de totale school zijn conform onze norm (passend bij onze schoolgroep 

qua weging en afgezet tegen het landelijk gemiddelde voor onze schoolgroep) en we 

hebben de verwachting dat dit in juni ook voor begrijpend lezen het geval zal zijn. We zijn 

er echter nog niet. Dit is namelijk het beeld op schoolniveau. Zoomen we in op individuele 

leerlingen, dan zien we dat we nog veel winst kunnen boeken. We willen dat geen enkel 

kind op achterstand is gezet door de coronamaatregelen.  

De overheid heeft veel extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs, Nationaal Plan 

Onderwijs (NPO). Geld om kinderen die op achterstand zijn gezet weer op niveau te bren-

gen en het liefst op voorsprong. Ook wij krijgen de komende twee jaar extra geld. Geld dat 

wij gaan gebruiken om zoveel mogelijk de continuïteit van ons onderwijs te realiseren. Dit 

doen wij door ons hele team steeds beter te maken en extra aandacht te geven aan indivi-

duele kinderen waarbij de groei is achtergebleven t.o.v. de verwachting die wij van deze 

kinderen hebben. Dit laatste kan niet zonder de steun en ondersteuning van de ou-

ders/verzorgers van de kinderen. Voor de zomervakantie dienen wij een plan te maken, 

met instemming van de MR, voor de inzet van deze middelen. 

Samen zorgen we ervoor dat we corona achter ons kunnen laten. Samen zorgen we er-

voor dat onze kinderen zo min mogelijk nadeel ondervinden van deze coronacrisis. 

 

                                                                                       Hans van Kooten. 
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In dit nummer: 

Kalender 

Alle activiteiten in de kalender 
waarbij veel ouders de school in 
komen, komen te vervallen zolang 
de coronamaatregelen van kracht 
zijn.  

13/5 Hemelvaartsdag 

14/5 Vrij 

21/5 Sportdag groepen 5 
24/5 2e Pinksterdag 

31/5 School tot 12 uur 

  

 

 

Thema schooljaar 2020-2021 

Verfijnen 

13/5 

Hemelvaartsdag 

14/5 

vrij 

24/5 

2e Pinksterdag 

31/5 

School tot 12 uur! 



Huisvesting. 

Voor de meivakantie heeft u een brief ontvangen namens de beide scholen over de uitbreiding van de 

huisvesting. Deze uitbreiding is voor onze school niet bedoeld omdat wij willen groeien. Sterker nog: er is 

afgesproken dat onze school de komende jaren qua leerlingaantal stabiel blijft. De uitbreiding is nodig 

omdat wij gezien ons aantal leerlingen nu te weinig ruimte hebben voor de kinderen. Dit heeft niet met 

het aantal lokalen te maken, maar met het totaal aan beschikbare ruimte in m2.  

Om ervoor te zorgen dat er voor beide scholen voldoende ruimte is heeft de gemeente het gebouw Razeil 

5-9 aangekocht. Op de begane grond blijft kinderopvang De Buurvrouw, maar de eerste en tweede ver-

dieping worden geschikt gemaakt voor onderwijs. 

De aankoop van dit gebouw door de gemeente heeft nogal wat stof doen opwaaien in de wijk, omdat op 

de eerste verdieping Chantal’s Dance Centre zat. Het is fijn om te melden dat er voor de dansschool een 

nieuwe geschikte locatie is gevonden. Zij hebben 11 mei de sleutel gekregen van hun nieuwe locatie in 

de muziekwijk (Lierstraat 1). 

Op dit moment wordt de tweede verdieping verbouwd en zodra de dansschool is verhuisd kan er ook 

gestart worden met de verbouwing van de eerste verdieping. Helaas worden de beide verdiepingen niet 

tegelijk opgeleverd. De verwachting is dat we voor de zomervakantie de tweede verdieping kunnen in-

richten met 4 lokalen. De eerste verdieping met 6 lokalen zal, is nu de verwachting,  tussen de herfstvakan-

tie en de kerstvakantie worden opgeleverd. Met de Windwijzer is afgesproken dat wij gebruik gaan ma-

ken van dit gebouw en dat wij, zodra de eerste verdieping ook wordt opgeleverd,  groepen verplaatsen 

van gebouw Razeil 1 en de overige gebouwen naar het nieuwe gebouw. Op deze wijze krijgt de Windwij-

zer ook  meer ruimte in gebouw razeil 1 en spreiden wij de kinderen over 4 gebouwen waardoor er per 

locatie meer ruimte is voor onze kinderen. De Windwijzer krijgt hierdoor ook de mogelijkheid om te groei-

en. 

Hoewel het niet onze voorkeur heeft dat we over 4 gebouwen verspreid zitten, is het fantastisch dat alle 

vier de gebouwen bij elkaar staan. Kinderen hoeven dus niet extra te reizen. 

Ditjes en Datjes. 

Rooster en cohorten: Het is fijn dat we weer volgens ons oorspronkelijke rooster werken. We spreiden 

nog wel de begin en eindtijd en de groepen 5-8 spelen ook nog buiten in cohorten (binnen doen we dit 

bij alle groepen). We kijken doorlopend wanneer we ook deze maatregelen tot het verleden kunnen laten 

behoren. Het al dan niet loslaten van de cohorten bespreken wij goed met ons bestuur en de GGD. 

Overblijf: Duidelijk is dat ook dit schooljaar er de nodige weken zijn geweest zonder overblijf, terwijl wij 

hier wel een bijdrage voor hebben gevraagd. Per jaar vragen wij uw bijdrage voor drie zaken: overblijf, 

ouderbijdrage en schoolreis/schoolkamp. U heeft dit jaar teveel betaald voor de overblijf. Dit deel zal nu 

gebruikt gaan worden voor het eerst volgende schoolreisje van uw kind. Wij vragen dan geen bijdrage 

meer van u. Heeft u betaald voor de overblijf dan heeft u dus betaald voor het schoolreisje. Indien er een 

kamp georganiseerd mag worden voor de groepen 8 (dat is nu nog onzeker), dan verlagen wij de bijdra-

ge voor het kamp.  

In quarantaine na terugkeer uit het buitenland: Tot 15 mei geldt: Ga niet op reis. Vanaf 15 mei zal er geen 
algemene beperking meer zijn voor het reizen. Vanaf dan kan het per land verschillen. Kijk goed per land 
wat de consequentie is van uw bezoek aan dit land. Is uw gezin toch in een risicogebied geweest? Dan 
blijft iedereen  dus ook de kinderen 10 dagen thuis (in quarantaine). U kunt de duur van de quarantaine 
eventueel verkorten door op dag 5 na aankomst te testen op corona. Is die test negatief en heeft u geen 
klachten? Dan kunt u de quarantaine beëindigen. 

Wie klachten krijgt laat zich meteen testen. Is de testuitslag negatief en bent u vóór dag 5 getest? Dan 
blijft u in quarantaine omdat u nog corona kunt ontwikkelen. U kunt op dag 5 opnieuw een test doen. Als 
die testuitslag negatief is, kunt u uit quarantaine. Maar blijf u altijd aan de basisregels houden. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

