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Voorwoord

In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven dat er hard is gewerkt aan het
realiseren van een goede flyer voor de school en aan de fysieke uitingen die
Het Veldhuis zichtbaarder moeten maken en de school ‘smoel’ geven.
Deze week zijn we gestart met het aanbrengen van deze uitingen. Bij
binnenkomst in de hoofdingang (bovenbouw), hebben wij onze slogan
zichtbaar gemaakt:
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Voor uw agenda

Ook zijn er vitrines opgehangen waarin we het verhaal van Het Veldhuis
willen gaan vertellen met o.a. de historie, uitleg missie & visie, etc..
Vanzelfsprekend zullen de leerlingen van Het Veldhuis hier een belangrijk
steentje aan gaan bijdragen met werkjes, verhalen en ervaringen.
Maar er staat nog meer te gebeuren! U hoort op 8 juni meer!!!
Voor nu wens ik iedereen een fijne week
en blijf gezond!
Maurice Boonstra
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Volledige heropening Het Veldhuis

De afgelopen 3 weken mochten we de kinderen weer voor 50% op school ontvangen. Wat fijn om bijna alle kinderen
weer te zien en wat heeft iedereen zich goed aan de afspraken gehouden! Na een lange periode van thuisonderwijs
mogen de kinderen vanaf 8 juni weer volledig naar school. Wij zijn blij dat we de laatste periode van het schooljaar met
z’n allen kunnen afsluiten.

Kinderen met gezondheidsrisico’s waarvan de JGZ of de huisarts adviseert om niet naar school te gaan, of een direct
familielid met gezondheidsrisico's, blijven thuis. Voor deze kinderen zal het thuisonderwijs worden doorgezet en zal de
leerkracht wekelijks contact hebben om te horen hoe het gaat. Dit moet wel middels een verklaring van de JGZ of de
huisarts worden aangetoond. Wanneer uw zoon/dochter na de Pinkstervakantie nog niet naar school toe kan komen,
ontvangen wij deze verklaring graag uiterlijk vrijdag 5 juni via info@rkshv.nl. Kinderen die verkouden zijn mogen vanaf 8
juni wel weer naar school. Kinderen met koorts moeten wel thuisblijven.
Momenteel zijn wij in afwachting van de protocollen/richtlijnen voor het volledig heropenen van de scholen. Deze
worden volgende week bekend, maar wij verwachten hier geen nieuwe richtlijnen in. Daarom zullen wij vanaf 8 juni de
regels en afspraken zoals we deze tot nu toe hanteren zoveel mogelijk doorzetten, maar dan met de hele klas.
Aanpassingen per 8 juni leest u hieronder.
Invulling onderwijs
Ook de komende periode zullen wij ons voornamelijk richten op de basisvakken lezen, rekenen, taal en spelling.
Daarnaast zullen na de Pinkstervakantie de Cito toetsen worden afgenomen in de groepen 3 t/m 7. Hierover leest u meer
verder in deze nieuwsbrief.
Rapporten en oudergesprekken
Zoals eerder gecommuniceerd krijgen de leerlingen een week later dan vermeld in de jaarkalender hun rapport mee. Het
rapport zal er vanwege de afgelopen periode anders uitzien. Voor de groepen 3 t/m 8 bestaat het rapport uit een uitdraai
van de Cito resultaten en een persoonlijk woordje van de leerkracht aan uw zoon/dochter. Er zal dus geen beoordeling
voor elk vakgebied apart worden weergegeven.
De groepen 1/2 krijgen zoals gebruikelijk een uitdraai vanuit het leerlingvolgsysteem ‘ Kijk mee’. De leerkrachten
proberen dit, ondanks de afgelopen periode van thuisonderwijs, zo goed mogelijk in te vullen. Wanneer er onvoldoende
zicht is op een leerlijn, zal deze niet ingevuld worden. Mogelijk dat dit een enkele keer voorkomt.
De leerkracht zal de komende periode gebruiken om telefonisch contact met u op te nemen. Hierin zullen we
terugblikken op de periode van thuisonderwijs, bespreken hoe het nu gaat in de groep en vooruitkijken naar het nieuwe
schooljaar.
Pauzes
Ook de komende periode zullen de kinderen zoveel als mogelijk alleen met de klasgenoten uit hun eigen groep in contact
komen. Het plein zal daarom in twee delen verdeeld blijven. Om alle kinderen twee keer per dag buiten te laten spelen
zullen er twee groepen tegelijk op een deel van het plein buiten spelen.
Luizencontrole
Aangezien ook de komende periode er nog geen ouders in de school mogen komen, willen u vragen uw kind thuis te
controleren op hoofdluis. Normaal gesproken gebeurt dit na elke vakantie. Dit is nu, vanwege de maatregelen en
richtlijnen van het RIVM, niet mogelijk.
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…….. vervolg volledige heropening Het Veldhuis

Gymmen
Vooralsnog zullen de kinderen niet gaan gymmen. We onderzoeken of er eventueel mogelijkheden zijn om dit de
komende tijd op te pakken. Wanneer hier iets in wijzigt zullen we u hiervan op de hoogte brengen.
Plusklas
Ook de Plusklas zal vanaf 8 juni nog niet starten. We kijken naar een gepaste manier om het schooljaar ook in de Plusklas
af te sluiten.
Verjaardagen
Kinderen die jarig zijn mogen hun verjaardag op gepaste wijze vieren in de klas. Er zal zoals gebruikelijk voor de jarige
worden gezongen en hij/zij mag trakteren op een voorverpakte traktatie. De jarige gaat niet de klassen rond.
Chromebooks
De geleende chromebooks zijn na de Pinkstervakantie niet meer nodig. We willen u daarom vragen deze in de eerste
week na de Pinkstervakantie aan uw zoon/dochter mee te geven aan school. Hij/zij mag deze bij de leerkracht inleveren.
We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Groep specifieke vragen kunt u aan de leerkracht
stellen. Overige vragen kunt u mailen naar info@rkshv.nl.

CITO-toetsen groepen 3 t/m 7

De afgelopen periode hebben de leerlingen op een andere manier les gehad dan ‘normaal’. Een gedeelte helemaal thuis
en een gedeelte op school en thuis. Na de pinkstervakantie gaat Het Veldhuis weer volledig open en gaan de leerlingen
weer 5 dagen naar school.
Tijdens deze periode bent u als ouder(s)/verzorger(s) nauw betrokken geweest bij het thuisonderwijs. U volgt de
ontwikkeling van uw kind(eren) nu van heel dichtbij, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen. Ook heeft u kunnen
zien of uw kind(eren) even geduldig kan/kunnen wachten, omdat u zelf aan het werk bent of een broertje/zusjes aan het
helpen bent. Tevens heeft u inzicht gekregen in de mate van zelfstandigheid en het tempo waarin uw kind werkt. Meer
inzicht in de groei van uw kind(eren) is heel fijn. U weet dan beter waar u uw kind(eren) bij kunt helpen. Ook de
leerkracht wil de ontwikkeling van uw kind(eren) kunnen blijven volgen, daarom heeft Het Veldhuis er voor gekozen om
de Cito toetsen in de maanden juni en juli af te nemen.

Waarom doen we dit in juni/juli?
De leerkracht weet waar de leerling stond voor de corona tijd, heeft contact gehad met de kinderen tijdens de corona tijd
en heeft gezien hoe de leerling terug op school kwam. We willen het beeld compleet maken door te kijken waar de
leerling nu staat. Dit doen we middels onze eigen observaties in de klas, de resultaten van het thuisonderwijs, de
resultaten van de methodetoetsen, maar ook door middel van de CITO-toetsen die we in juni/juli afnemen. Al deze
gegevens samen vormen dan een volledig beeld om over te dragen aan de nieuwe leerkracht.
Wanneer we de CITO-toets in september af zouden nemen is er een vakantie van 6 weken overheen gegaan en kunnen
we niet goed analyseren waar een mogelijk hiaat ontstaan is. Daarnaast vinden wij het niet wenselijk in schooljaar
2020-2021 drie keer een periode van CITO afname te hebben.
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…… vervolg CITO-toetsen groepen 3 t/m 7

Wat doen we met de resultaten van de toetsen?
We nemen de toetsen af om een beeld te krijgen van wat de afgelopen periode gedaan heeft met de kinderen. Uit de
gegevens van de toets kunnen we vaststellen welke lesstof nog extra aandacht nodig heeft. Mochten de toetsen een heel
ander beeld laten zien dan wij van uw kind gewend zijn, dan nemen we telefonisch contact met u op en bespreken we dit.
De resultaten noteren we, net als altijd, in het leerlingvolgsysteem. Mocht blijken dat het resultaat afwijkend is zet de
leerkracht er een notitie bij.
Welke toetsen nemen we af?
Om de toetsbelasting zo laag mogelijk te houden voor de leerlingen, kiezen we ervoor om in de groepen 3 t/m 7 alleen de
volgende toetsen af te nemen: CITO begrijpend lezen, CITO rekenen-wiskunde, CITO spelling en DMT. Alleen in groep 3
wordt er DMT (woordlezen) en AVI (tekstlezen) afgenomen.
AVI wordt in september afgenomen en CITO Woordenschat wordt voortaan alleen nog tijdens het middenmoment
getoetst.
Hoe wordt dit in de praktijk uitgevoerd?
De afgelopen tijd hebben de leerlingen minder instructie gehad dan ‘normaal’ in de klas, daarom kiezen we ervoor om de
toetsen niet in plaats van instructies en reguliere lessen taal, technisch lezen, spelling en rekenen te doen, maar naast de
lessen. Dat betekent dat we tot de zomervakantie alleen de basisvakken blijven geven. Zo houden we op de planning van
de dag ruimte om een toets af te nemen. De zaakvakken gaan we dit schooljaar niet meer aanbieden. De methode van de
zaakvakken is zo opgebouwd dat alle thema’s ieder jaar herhaald worden. Komend schooljaar stellen we in de maanden
maart t/m juli extra doelen, zodat de leerlingen geen aanbod missen.

Het afnemen van de toetsen start na de Pinkstervakantie, nadat de leerkracht de groep rustig opgestart heeft en een
beeld heeft gevormd van hoe het met iedereen gaat. De toetsperiode zal doorlopen tot 3 juli. De toetsen worden
afgenomen op de manier waarop de leerlingen dit gewend zijn. Het rapport gaat mee op 6 juli (voor groep 8) en 8 juli
(voor de groepen 1 t/m 7). Dit is een week later dan in de jaarplanning staat.
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande neem dan contact op met de kwaliteitscoördinatoren.
Met vriendelijke groeten,
Ilse van der Vlist,
Joyce Goosen
Karlijn Morren
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Sociaal-emotioneel
Vanaf de heropening van de school op 11 mei, stonden er verschillende thema’s sociaal emotioneel centraal. In elke klas
was een hernieuwde halve groep. Hoe gaat het nu met iedereen? Hoe heb je de afgelopen periode van thuisonderwijs
ervaren? Wat was leuk? Wat was minder leuk? Welke afspraken maken we voor de komende periode met elkaar?
Op de prikborden in de gangen hangen de woorden: WELKOM TERUG. Bij deze woorden zijn de foto’s die de leerlingen
van zichzelf hebben meegenomen opgehangen, zodat we ons verbonden voelen met elkaar. We zijn blij met iedereen die
er weer is! We starten de dag met een check inn. Hoe gaat het nu met je? Waar zit je op de emotiethermometer?
Ook stond er elke week een vraag centraal.
• Week 20: Waar ben ik trots op? (denk aan thuisonderwijs)
• Week 21: Wat heb ik geleerd tijdens de weken thuis?
• Week 22: Waar verheug ik me op voor de laatste schoolweken na de vakantie?
In elke groep is een berichtenmuur ingericht, zodat de A en B groep contact kunnen houden met elkaar door berichten
aan elkaar te schrijven/tekenen. Zo is er in de groepen 1-2 een kaart geschreven met hierop een compliment voor elk
kind uit de andere groep.

De eerste twee weken na de Pinkstervakantie zullen we aandacht besteden aan het weer volledig samen zijn als groep.
Hierna zal het laatste thema: loslaten, centraal stellen, waarbij we het schooljaar met elkaar zullen afsluiten.
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Voor uw agenda

01-06 t/m 05-06
15-06
19-06
22-06 of 23-06
08-07
09-07
14-07
17-07
20-07 t/m 28-08

Pinkstervakantie
Theoretisch verkeersexamen VVN groep 7
Kind-vrije-dag, alle kinderen vrij
Praktisch verkeersexamen VVN groep 8
Rapport mee
Afscheidsavond leerlingen groep 8
Afscheid Het Veldhuis leerlingen groep 8
Laatste schooldag, kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Zomervakantie

Volgende nieuwsbrief: 11 juni 2020
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