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Beste ouders en verzorgers,
We naderen al weer het einde van het kalenderjaar en dat betekent dat we de adventsdagen weer
ingaan. Deze maand leren we de kinderen de tekst: Wees niet bevreesd, want ik verkondig u grote
blijdschap. Laten we hopen en bidden dat we een adventsperiode en Kerstfeest vol van blijdschap
mogen vieren. Omdat we een Verlosser hebben die naar deze aarde is gekomen om ons te redden.
Dat lijkt me volop reden tot blijdschap!
Er staan in december een aantal vieringen op de planning. Helaas zullen die ook dit jaar niet
plaatsvinden, zoals we hadden gehoopt. Toch willen we met elkaar er mooie vieringen van maken.
Hieronder leest u meer informatie hierover. Verder zijn we nog in afwachting van de persconferentie
van vanavond. Mochten hierdoor nog dingen veranderen dan hoort u dit zo snel mogelijk.

Sinterklaasfeest
Aanstaande vrijdag hopen we met elkaar het
Sinterklaasfeest te vieren. Vrijdagochtend hoopt
Sinterklaas onze school te bezoeken bij de groepen 1
t/m 4. In de groepen 5 t/m 8 zijn de kinderen druk
bezig om surprises te maken voor elkaar. We hopen
met elkaar op een mooi feest.

voor het eerst naar school gaan geldt natuurlijk dat
ouders wel mee naar binnen mogen. Als u de
leerkracht wilt spreken willen we u vragen een
afspraak via parro te maken. Daarnaast zullen we
vieringen zoveel mogelijk door laten gaan, maar
helaas wel zonder ouders.

Nieuwe leerkracht groep 1a
Kerstviering
De Kerstviering van groep 1 t/m 4 stond dit jaar in de
klas met ouders gepland. Dit gaat helaas niet lukken
dit jaar. Zij zullen in de klas de viering houden op
vrijdagochtend 24 december.
De groepen 5 t/m 8 hebben ervoor gekozen om de
viering op woensdagavond 22 december in de klas te
vieren. Ook dit zal helaas zonder ouders zijn. We
starten om 19.00 uur in de klassen met de vieringen.
Rond 20.00 uur kunnen de kinderen weer naar huis/
opgehaald worden.

Coronamaatregelen
Op dit moment is het nog onzeker wat de nieuwe
maatregelen voor het onderwijs zullen worden die
vanavond bekend worden gemaakt. Deze week is er
wel weer een nieuw protocol voor scholen verstuurd.
Hierin staat onder andere het dringende advies om
ouders niet in de school te laten. We willen u vragen
om daarom zo veel mogelijk buiten de school
afscheid te nemen van uw kind. Voor kinderen die

Aanstaande woensdag
start onze nieuwe collega
Maria bij ons op school. Ze
zal gaan lesgeven in groep
1a op maandag, dinsdag
en woensdag. We wensen
haar een goede start en
veel plezier toe op onze
school.

Nieuwe gymleekracht
Hey allemaal,
Mijn naam is Niels Kos, ik ben 24 jaar en geef gymles
aan de groepen 5 t/m 7 bij jullie op school.
Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de ALO in
Amsterdam en werk sinds vorig jaar oktober bij
Sportservice Veenendaal. Daarnaast werk ik ook in
Hilversum bij een externe school genaamd: ACIC. Ik
hou ervan om te bewegen en mijzelf uit te dagen. Ik
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speel voetbal bij DTS in Ede en vind het ook leuk om
te gaan hardlopen, mountainbiken, fitnessen,
wielrennen en nog vele andere sporten te doen.
Oftewel: ik ben eigenlijk altijd in beweging
.
Ik doe mijn best om de
kinderen komend jaar veel
uit te dagen op hun eigen
niveau om actief nieuwe
vaardigheden te leren
tijdens gym. Zo krijgt
iedereen de kans om
samen beter te leren
bewegen en zichzelf uit te
dagen om met plezier
nieuwe mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken
tijdens gym.
Zo wordt een basis gelegd voor het uiteindelijke
doel: een leven lang met plezier bewegen!

Thuiswerk bij quarantaine
We hebben de laatste tijd helaas vaak te maken met
leerlingen die niet naar school kunnen vanwege
corona. Regelmatig krijgen we vragen hoe we dan
omgaan met thuiswerk. Hieronder staat een
overzicht hoe we hier mee omgaan.
Een hele groep in quarantaine
-Het thuiswerken wordt opgestart
-Leerkracht zorgt voor dagplanning
-Leerkracht geeft aan of er werkboeken opgehaald
worden en/of een chromebook.
Een hele groep is thuis vanwege een zieke leerkracht
-Er is geen thuisonderwijs (als de leerkracht te ziek is
om les te geven)
-Er is geen dagplanning.
-De kinderen kunnen vanaf groep 3 thuis met
oefensoftware verder
-Vanaf groep 5 kinderen kinderen ook verder met
Engels.
Een leerling is in quarantaine vanwege nauwe
contacten of omdat hij/zij zelf corona heeft
-De leerkracht neemt contact op en gaat met u in
overleg als het om een langere periode gaat.
-Vanaf 3 dagen in quarantaine zullen de werkboeken
thuisgebracht of door u opgehaald worden met een
dagplanning.
-Zie hierboven (bij zieke leerkracht). Aan de slag met
oefensoftware.
-Als de mogelijkheid er is, zal er via Google Meet
contact zijn met de leerling (onder of buiten
schooltijd).

Nationaal cohortonderzoek
Al langere tijd werken wij mee aan dit onderzoek.
Voorheen was het onderzoek beperkt tot de
resultaten van de eindtoetsen voor de kinderen van
groep 8. Beter bekend als de CITO of IEP toets. De
onderzoeken zijn nu uitgebreid met de optie om ook
inzicht te krijgen in de leergroei van onze leerlingen.
Het NCO gebruikt gegevens uit leerlingvolgsysteem
van reguliere basisscholen, waaronder
Onderwijsgroep GAVE, om tweemaal per jaar een
terugkoppeling te geven over de leergroei van hun
leerlingen. Hierbij worden twee toets resultaten uit
het leerlingvolgsysteem op twee verschillende
momenten met elkaar vergeleken om te zien hoe de
leergroei van de leerlingen zich heeft ontwikkeld.
Deze gegevens worden ook gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek en voor de
kwaliteitszorg van scholen.
Zijn deze gegevens veilig? Omdat in de
samenwerking van NCO met het CBS is afgesproken
om geen individuele informatie prijs te geven zijn de
gegevens beveiligd. Zie ook de informatie van het
CBS over de verwerking van persoonsgegevens.
Verder verloopt het downloaden van de rapportages
in een beveiligde omgeving. Het gebruik van de NCOdata door onderzoekers is aan specifieke
voorwaarden gebonden. Door op de link te klikken
kunt u hier meer informatie overlezen.
Het NCO is een combinatie van gegevens van Dienst
Uitvoering Onderwijs DUO (BRON) en het CBS uit het
Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden. De
gecombineerde en geanonimiseerde gegevens zijn
opgeslagen in de streng beveiligde omgeving van het
CBS. Deze dataset kan door wetenschappers worden
geanalyseerd, en vormt ook de basis voor het
module-onderzoek.
Deze onderzoekers moeten verbonden zijn aan een
instelling die geautoriseerd is om remote accessonderzoek bij het CBS te doen. Na toestemming van
het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
(NRO) kunnen onderzoekers toegang krijgen tot de
NCO-data bij het CBS als ook het CBS daarvoor
toestemming verleent.
Zie ook de uitleg op YouTube van het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) YouTube
Het is goed dat u op de hoogte bent dat wij deze
gegevens uitwisselen met NCO. Mocht u bezwaar
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tegen de uitwisseling van de gegevens dan verzoeken
wij u dat aan ons kenbaar te maken. Dit kan door het
sturen van een email naar:
r.vink@patrimoniumschool.nl

Schoolfruit
Sinds vorige week krijgen de kinderen elke
woensdag, donderdag en vrijdag weer schoolfruit
van school. Op die dagen hoeven de kinderen dus
minder mee te nemen voor het eten en drinken in de
ochtend. We hopen zo het gezond eten te stimuleren
bij ons op school.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Mocht u zoon/dochter binnenkort 3 jaar worden
en u wilt hem of haar ook aanmelden op onze
school, wilt u dan het inschrijfformulier zo snel
mogelijk inleveren? Voor de indeling van de
groepen is het fijn om dit op tijd te weten!

Agenda december 2021

Verhuisd, nieuw telefoonnummer,
nieuw mailadres of uw inlogcode
vergeten?
Als u een wijziging wilt doorgeven van uw
contactgegevens of u wilt een nieuwe inlogcode
voor het ouderportaal dan kunt u een mail
sturen naar c.donkelaar@patrimoniumschool.nl .
Zij verwerkt dit in ons systeem.

Tekst van de maand
Wij leren op de Patrimoniumschool
elke maand een tekst uit de Bijbel.
Voor de maand december zal dit de
volgende tekst zijn:
‘Wees niet bevreesd, want zie ik
verkondig u grote blijdschap.’
(Lukas 2: 10b)

Gebedskring
Ook in oktober komt de gebedskring weer bij
elkaar. Op 8 december wordt er door een aantal
ouders op het hoofdgebouw gebeden voor onze
school. Van harte welkom! Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Andrea van
Hunnik: 0646231100

Datum
3 december
22 december
24 december
27 december – 7 januari

Activiteit
Sinterklaasfeest
Kerstviering bovenbouw
Kerstviering onderbouw
Kerstvakantie

