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Nieuwsbrief week 24 

 

Continurooster 
We hebben nu al een aantal weken een continurooster gedraaid. Er komen steeds meer 
reacties van ouders binnen met de wens naar het doorzetten van een continurooster vanaf 
volgend schooljaar. Wat fijn dat wat uit de nood is geboren, zo goed bevalt. 
Echter is het niet aan ons om dit te bepalen. Als u wilt dat dit verder opgepakt en onderzocht wordt, 
dan kunt u uw vraag neerleggen bij de MR oudergeleding. Zij vertegenwoordigen u als ouder en 
nemen uw belangen waar. Zij kunnen verder uitzoeken of er een versnelde procdure voor volgend 
schooljaar opgestart kan worden. U kunt met al uw vragen terecht bij hen. 
Uw vertegenwoordigers in de MR zijn Annemarie Jaspers, Petra van der Gulik en Roderick van der 
Geer. Zij zijn via de MR-mail bereikbaar: medezeggenschapsraad.sintjan@blosse.nl. 
De eerst volgende MR-vergadering is dinsdag 9 juni, 19.30 uur via Teams. 
 

Afname Cito juni 2020 
Vanaf maandag 8 juni nemen wij de Cito-toetsen rekenen, begrijpen lezen en spelling af. Deze Cito is 
voor ons een nulmeting om in kaart te brengen waar de kinderen staan. Van hieruit kijken waar we 
moeten aansluiten.  
De gewone Cito van rekenen kan ook digitaal afgenomen worden. Voor bepaalde leerlingen wordt 
deze optie in samenspraak met de intern begeleider Alma ingezet. Ze hebben alleen wel een 
koptelefoon nodig. Indien de toets bij uw kind digitaal wordt afgenomen, wordt contact met u 
opgenomen zodat u uw kind een koptelefoon mee kunt geven. 
 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf kan dit schooljaar helaas niet op de gebruikelijke manier doorgaan. De oudervere-
niging heeft Rianne Groen bereid gevonden om een groepsfoto van stamgroep 8 te maken. De leer-
kracht van groep 8 gaat u verder informeren.  
Voor de andere groepen wordt op een andere, creatieve manier een foto gemaakt als herinnering aan 
dit bijzondere en tegelijkertijd leerrijke schooljaar. U hoort op een gegeven moment van de leerkracht 
van uw kind meer hierover. 
 

Portfolio’s/gesprekken 
Dit schooljaar gaan in juni in alle groepen portfolio's mee naar huis. Inhoud van de portfolio's is een 

terugblik op de periode van thuisonderwijs, hoe de leerlingen dit hebben ervaren, wat het met ze 

deed, hoe ze hebben geleerd en wat ze ervan vonden. De leerkracht geeft feedback op de ontwikke-

ling en werkhouding van de leerlingen in deze periode.  

De oudergesprekken aan het eind van dit schooljaar blijven optioneel en zullen via Teams plaatsvin-

den. Indien de leerkracht het wenselijk acht om met u in gesprek te gaan, ontvangt u een uitnodi-

ging. Indien u geen uitnodiging hebt ontvangen, maar een gesprek noodzakelijk acht, wilt u dan via 

Fiep contact opnemen met de leerkracht? In samenspraak met de leerkracht wordt vervolgens geke-

ken of het mogelijk is om op korte termijn een gesprek te plannen. 

 

Wisselochtend  
Om de verkeersbeweging in school te beperken vindt er in juni geen wisselochtend plaats. Wel gaan 
de kinderen kennis maken met de leerkracht van het volgende schooljaar. 

mailto:medezeggenschapsraad.sintjan@blosse.nl


   
 

   
 

2 

Vakantierooster volgend schooljaar  

 
De studiedagen staan op de agenda van de MR-vergadering op 9 juni. 
Deze worden met de eerstvolgende nieuwsbrief met u gedeeld. 

 

Installering verkeersbrigadiers 
Politieagent Raymond van Rijn is bereid gevonden om groep 7-leerlingen op te leiden tot verkeers-

brigadiers. Hij is dan de ochtend beschikbaar voor de theoretische en praktische opleiding in één. De 

scholing vindt plaats op dinsdag 23 juni. 

We hopen dat de scholing niet voor niets is, want tot nu toe hebben zich geen nieuwe ouders aange-

meld om de verkeersbrigade te versterken.  

Hierbij nogmaals de dringende oproep! Geeft u a.u.b. op voor verkeersbrigadier!  

 

Looproute kleuter-ouders op het plein 
Zoals in de update van vorige week te lezen stond, mogen de ouders van de kleuters op het plein 

achter het afzetlint staan en wachten tot hun kind met de juf naar binnen is gegaan. 

Vanochtend hebben wij echter nog veel ouders buiten het hek bij de ingang zien staan. Daardoor is 

er heel slecht overzicht voor de verkeersbrigadiers, aangezien er nu dubbel zo veel ouders staan te 

wachten. 

Als u uw kind van groep 1/2 brengt, wilt u dan door de ingang naar binnen gaan en achter het afzit-

lint wachten. Houdt u rekening met de 1,5 meter afstand? Vervolgens graag langs het hek naar de 

uitgang bij de fietsenstalling lopen en daar weer van het plein af. 

In het kader van veiligheid graag niet voor de poort bij de ingang blijven staan!  

Ook ouders van groep 3 vragen we niet bij de entree van het plein te blijven staan. Verspreidt u zich 

a.u.b. buiten het hek op het voetpad.  

 

Bedankt voor uw begrip! 

 
 
Namens het team van KC Sint Jan  
 
Marion Kramer en Simone Rock 

 


