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THEMAKRANT 
Om u te informeren over wat er in de klas gebeurt is er de themakrant. Middels deze krant nemen 
we u mee in de thema’s. Zo bent u op de hoogte van wat de bedoeling bij een thema is.  
Bij deze nieuwsbrief vindt u het nieuwste exemplaar, met daarin informatie over: 

Groep OB B - Thema ‘Wij maken een dinomuseum’. 
Groep 5-6 - Thema ‘Nederland’. 
Groep 7-8 B - Thema ‘Wij richten een politieke partij op’. 

 
TOETSGEGEVENS LOVS 
Tijdens de oudergesprekken in de afgelopen periode hebben ouders gevraagd naar de 
opbrengsten uit het leerlingvolgsysteem. Deze delen we altijd met de ouders. Dat gebeurt 
standaard na de analyse op schoolniveau. Dit hebben we afgelopen vrijdag gedaan. We 
kunnen de gegevens van uw kind dus delen. Het is in de nabije toekomst de bedoeling dat 
dit via PARRO gaat. Deze week ontvingen we onderstaand bericht. 

 
‘Vorig schooljaar was het de bedoeling de invoering van Parro en het Ouderportaal in 
Parnassys te combineren. Door vertraging bij Parnassys is die koppeling toen losgelaten.  
Inmiddels zijn alle problemen opgelost en kunnen scholen met het Ouderportaal aan de slag.’ 

 
We kunnen het dus gaan inregelen. Het vraagt nog wel wat tijd en aandacht om het AVG-proof uit te 
voeren. Dat doen we de komende periode. De uitslagen van de E-toetsen zullen dan ook digitaal in te 
zien zijn. Voor de toetsen van de afgelopen periode (de M-toetsen) maken we een uitzondering. 
Deze zullen we komende week met u delen. U krijgt via de kinderen gaat een uitdraai uit het LOVS 
met een begeleidend schrijven. We doen dat in envelop per gezin. De oudste van iedere gezin krijgt 
de gegevens dus mee naar huis. U dient er uiteraard wel rekening mee te houden dat de uitslag 
vertekend kan zijn door de lockdown die achter ons ligt. 

KALENDER 
09-04 Nieuwsbrief 
20-04 Cito eindtoets groep 8 
21-04 Cito eindtoets groep 8 
23-04 Koningsspelen 
23-04 Nieuwsbrief 
24 april t/m 09 mei Meivakantie 
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DE KONINGSSPELEN 
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 
6.000 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en 
Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. De Koningsspelen vinden traditiegetrouw 
plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag. 
 

De Koningsspelen vinden plaats op vrijdag 23 april. 
 
De dag bestaat uit sportieve activiteiten die normaal gesproken 
worden voorafgegaan door een gezamenlijk, feestelijk 
Koningsontbijt. Vanwege de onzekere situatie en onvoldoende 
zicht op mogelijkheden en maatregelen op 23 april wordt het 
Koningsontbijt verplaatst naar 2022. Gezamenlijk ontbijten op 
school binnen de op dit moment geldende adviezen, 
maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk.   
 
Inmiddels vinden de voorbereidingen plaats om er binnen de 
mogelijkheden een passend feest op school van te maken.  
We hopen op mooi weer en een gezellige dag. 

 
NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 
Afgelopen dinsdag 30 maart is er vergaderd door de Ouderraad. De activiteiten voor de kinderen die 
wel en niet doorgaan zijn besproken en tevens de mogelijkheden om hier alternatieven voor te 
bedenken. Dit zal, waar mogelijk, gekoppeld worden aan de thema's in de groepen en in digitale 
vorm plaatsvinden. Ook de verbouwing van het schoolgebouw en de aanstaande verhuizing zijn 
besproken. Hierover wordt een ieder in de nieuwsbrief verder geïnformeerd. 
 
QUARANTAINE 
Sinds afgelopen donderdag is er weer een groep in quarantaine vanwege een positieve uitslag op een 
COVID-19 test. Dat betekent dat alle protocollen van de GGD weer uit de kast zijn gehaald. Als u geen 
bericht heeft ontvangen met een advies vanuit de GGD, dan heeft uw kind geen contact gehad met 
de persoon die positief is getest. Uw kind heeft dan geen risico gelopen op besmetting.  

Meer informatie of vragen?  
Als u vragen hebt over COVID-19 op de school van uw kind,  
dan kunt u contact opnemen met de GGD bij u in de regio via 075 651 8320.  
Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op 
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 .  
Ook kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351. 

 
CITO– EINDTOETS 
20 en 21 april wordt de Cito-Eindtoets afgenomen onder alle achtstegroepers.  
De Eindtoets is geen examen. Een kind kan dus niet slagen of zakken voor de toets.  
Er komt wel een advies uit, waardoor veel ouders en kinderen het toch een spannend 
moment vinden. In de Zaanstreek is afgesproken dat alle scholen de Centrale Eindtoets 
maken. De Centrale Eindtoets wordt door Cito gemaakt, in opdracht van het College van 
Toetsen en Examens (CvTE).  
  
Kan een kind zich voorbereiden op de Eindtoets? 
De Eindtoets test de kennis en vaardigheden die het kind in de afgelopen acht jaar heeft opgedaan. 
Het hoeft dus niet speciaal voor de toets te leren. Voorbereiden kan wel. Bijvoorbeeld om kennis te 
maken met de vraagstelling van de Eindtoets. Op deze manier kom je niet voor een verrassing te 
staan wanneer in de Eindtoets de vragen net een beetje anders geformuleerd zijn dan de leerkracht 
normaal doet. 

https://www.ggd.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


 

Ingekomen post  

SPORTBUURTWERK 
Vanuit het sportbuurtwerk kregen we onderstaande flyer. Hierin aandacht voor allerlei sportaanbod 
dat de komende periode tot aan juni staat gepland in de Zaanstreek.  
Wellicht een goed idee voor de meivakantie? 
 

 



LOGOPEDISCH ONDERZOEK  
Komende week staat de logopedische screening van de 
kleutergroep op de rol op dinsdag 13 april. In de brief die u 
hierover ontvangen hebt staat per abuis dat er 1 ouder 
welkom is bij deze screening.  
Dit is NIET mogelijk vanwege corona.  
 
Onze excuses dat dit niet goed vermeldt staat in onze brief.  
 
Met vriendelijke groeten, 
  
Julie Nutbey 
Adm. secr. medewerker  
Team gezondheidsondersteuning Planner  
GGD Zaanstreek-Waterland 
Vurehout 2 
1507 EC Zaandam 
T: 075-6519252 
 


