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Beste ouders en verzorgers,
Onlangs is de lente alweer begonnen en we zien het overal om ons heen. Rond het begin van de lente
vieren we ook altijd de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Ook komend weekend mogen we
dit weer vieren. Het zal niet zo zijn als anders, maar de betekenis blijft staan: Jezus overwon de dood
en daardoor mogen wij met hem leven.
Ook in de klas is vandaag het Paasfeest gevierd. Niet in de kerk of met ouders in de klas, maar alleen
met de groep. Toch mocht ook hier het evangelie van de opstanding van Jezus uit de dood klinken.
In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de CITO afname, schoolfotograaf, lestijdenmodel en
nog meer. Via deze nieuwsbrief willen we proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de
zaken die spelen rondom school. We merken dat er soms toch nog vragen zijn over bepaalde zaken.
Schroom dan niet om contact op te nemen. Dit kan door een mailtje (r.vink@patrimoniumschool.nl),
even aanspreken op het plein of via parro.
Gezegende Paasdagen!
Afname CITO
In de afgelopen weken hebben de leerlingen van
groep 3 t/m 8 Cito-toetsen gemaakt. Natuurlijk
kunnen de resultaten hiervan beïnvloed zijn door de
periode waarin de leerlingen thuisonderwijs kregen.
Op school analyseren we de resultaten op school- en
op groepsniveau, zodat we ons lesprogramma
daarop kunnen aanpassen.
Tot en met eind maart kunnen de resultaten worden
ingevoerd, daarna kunt u via het ouderportaal van
ParnasSys zelf ook de resultaten van uw kind
bekijken. Mocht u daarover vragen hebben, stel deze
dan gerust aan de leerkracht. Wilt u graag een
uitdraai van de gegevens met grafieken dan kunt u
dit ook aan de leerkracht vragen.

Corona en de vervanging van de
groepen
In de afgelopen weken hebben we verschillende
keren te maken gehad met groepen die in
quarantaine moesten, omdat er een leerling of
leerkracht positief getest was. Na 5 dagen mogen de
kinderen die negatief getest zijn dan weer naar
school. Soms mag op dat moment de leerkracht nog
niet uit quarantaine, dit betekent dan dat we voor
vervanging proberen te zorgen. Daarnaast hebben

we ook te maken met collega’s die door andere
oorzaken korte of langere tijd thuis zitten. Met elkaar
proberen we dit zo goed mogelijk op te vangen. Dit
lukt net, maar daar heb je ook alles mee gezegd.
We denken regelmatig; als er morgenochtend een
ziekmelding is, weten we niet meer wie we moeten
bellen.
We zijn heel blij met onze leerkrachtondersteuners,
stagiaires en collega’s die extra willen werken! Zij zijn
op dit moment allemaal ingezet. Het kan dus zo zijn
dat er een dag komt, waarop we de vervanging niet
meer rond krijgen. Helaas hebben we dit van de
week al bij een groep gehad. Op dat moment moeten
we besluiten om de groep thuis te laten blijven en –
zo mogelijk – thuisonderwijs te verzorgen. Wilt u
daarom ’s morgens de berichten via Parro in de
gaten houden? Tussen 7 uur en 8 uur zullen we u
daarvan op de hoogte brengen.
Omdat op dit moment de leerkrachtondersteuners
vast voor de klas staan, vervalt er helaas ook
regelmatig wat extra ondersteuning in de vorm van
RT. Dat is niet wenselijk, maar als we de keuze
moeten maken tussen RT en een groep naar huis
sturen, dan laten we RT vervallen. We rekenen op uw
begrip voor dit soort situaties.
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Lestijdenmodel
Zoals u weet is er binnen de GAVE-scholen een
werkgroep, die kijkt naar het lestijdenmodel voor de
GAVE-scholen. Deze werkgroep bestaat uit
leerkrachten, directieleden, MR- en GMR-leden. In
de verschillende nieuwsbrieven de afgelopen 2 jaar
hebben wij u hierover geïnformeerd.
De conclusie van de werkgroep is dat wij willen gaan
werken met een lestijdenmodel waarbij geen
overblijven meer nodig is. Het rooster van voor
corona komt daarmee te vervallen. Wij hielden toen
nog twee mogelijkheden over: het huidige rooster of
het vijf-gelijke-dagenmodel. Deze twee
mogelijkheden hebben wij middels een enquete bij
de ouders en collega’s neergelegd. 82% van de
ouders en 85% van het personeel heeft aangegeven
een voorkeur te hebben voor het huidige rooster.
Het bestuur heeft de GMR verzocht in te stemmen
om definitief over te gaan met het huidige
continurooster, met ingang van schooljaar 20212022.
Begin maart heeft zoveel de ouder- als de
personeelsgeleding unaniem in te stemmen met dit
verzoek.
Het huidige rooster zoals de kinderen nu gewend zijn
zal het definitieve rooster worden.

Schoolfotograaf 22 april
Helaas kon de schoolfotograaf de afgelopen maand
niet doorgaan. Zoals u heeft gehoord is de nieuwe
datum 22 april. Er zullen dan foto’s van de leerlingen
gemaakt worden. Ook kunnen we een groepsfoto
maken. We zijn namelijk al een paar jaar gewend dat
deze in kleine groepjes worden gemaakt en binnen
de huidige maatregelen is dit mogelijk. Er zullen geen
broertjes/zusjes foto’s gemaakt kunnen worden
helaas.

Iep toets
Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april is de
centrale eindtoets voor de kinderen van groep 8. Een
spannende dag voor de
kinderen en ouders. De adviesgesprekken zijn
geweest en alle kinderen zijn ook al aangemeld bij
het voortgezet onderwijs.
De eindtoets geeft een toetsadvies naast het
schooladvies voor het best passende brugklastype.
We wensen alle kinderen twee mooie dagen toe. Op

onze school maken wij gebruik van de IEP-eindtoets.
Meer hierover kunt u vinden door te klikken
op de link.
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iepeindtoets
In week 20 verwachten wij dat de resultaten binnen
zijn.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april zullen we de koningsspelen
houden op school. Dat zal dit jaar niet op de
sportvelden met alle scholen tegelijk zijn. We zullen
kleinschalig die dag met de eigen groep een aantal
sportactiviteiten doen. Binnenkort ontvangt u hier
meer informatie over.

Cursusjaar 2021/2022
Hier en daar komt er al een vraag binnen over
volgend cursusjaar. Welke leerkracht krijgt mijn kind
volgend jaar?
Op dit moment is dit nog niet bekend. U heeft in de
media vast en zeker gehoord over de extra gelden
die beschikbaar komen. Dit kan ook gevolgen hebben
voor het aantal groepen dat we volgend jaar gaan
draaien. We verwachten daarom dat het dit jaar tot
eind juni kan duren, voordat we helemaal duidelijk
hebben hoe de groepsverdeling volgend jaar zal zijn.

Vakantierooster 2020-2021
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Extra week vrij groep 1
t/m 4
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Junivakantie
Zomervakantie

Met vriendelijke groet,
Reinier Vink

Datum
21 december - 1 januari
22 februari - 26 februari
2 april - 5 april
27 april
26-30 april
3 mei - 7 mei
13 mei - 14 mei
24 mei
7 juni - 11 juni
16 juli - 27 augustus
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