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Paasontbijt.
Donderdag zijn we de dag gestart met een heerlijk
paasontbijt. De kinderen hebben aansluitend met hun
eigen groep een paascircuit gehouden. Foto’s van
deze gezellige dag kunt u vinden op onze website.
CITO
De afgelopen weken hebben we de CITO-toetsen
afgenomen bij de kinderen. We gebruiken deze
middentoetsen als uitgangspunt om zo goed mogelijk
aan te sluiten bij het onderwijs de komende maanden.
Het is voor ons als school een middel om te kijken wat
het rendement is geweest van het thuisonderwijs en
om te kunnen bepalen waar we binnen de groepen
extra aandacht aan gaan besteden de komende tijd.
De kinderen ( en ouders! ) hebben de afgelopen
periode van thuisonderwijs ontzettend hard gewerkt
en we kunnen ons goed voorstellen dat u ook graag
wilt weten hoe uw kind het heeft gedaan op de CITOtoetsen. Als dat het geval is, kunt u contact opnemen
met de desbetreffende groepsleerkracht.
Corona
Op dit moment is het bij ons op school relatief rustig
wat betreft corona. Als we echter kijken naar de
andere scholen binnen stichting Present en scholen
om ons heen, kunnen we stellen dat we tot nu toe
veel geluk hebben gehad.
Op heel veel scholen is de situatie momenteel een
stuk zorgelijker, door bijvoorbeeld groepen die in

quarantaine moeten of zieke leerkrachten waarvoor
geen invallers te vinden zijn. Wij willen u er daarom
nogmaals op wijzen dat het belangrijk is dat u elke dag
’s ochtends uw mail checkt om te zien of uw kind niet
onverwacht thuis moet blijven. Ook verwachten wij
dat u uw kind thuis houdt bij klachten of op komt
halen als uw kind klachten krijgt op school.
Als uw kind positief getest is op corona, dan kunt u dat
doorgeven aan Angelique. Zij zal contact opnemen
met de GGD om de vervolgstappen te bespreken.
Uiteraard zullen deze vervolgstappen naar u worden
gecommuniceerd.
Goede Vrijdag en Pasen
Zoals u in de kalender heeft kunnen zien hebben de
kinderen geen vrije dag op Goede Vrijdag. Hier
hebben we voor gekozen zodat we 2 weken
meivakantie konden inroosteren. Op tweede paasdag
hebben de kinderen wel vrij.
IEP eindtoets
Wij zijn als school verplicht om een eindtoets af te
nemen voor onze leerlingen van groep 8. Al een aantal
jaar maken wij gebruik van de IEP eindtoets. Op
dinsdag 20 april en woensdag 21 april zal de toets
worden afgenomen. De toets zal gewoon in de eigen
groep plaatsvinden en wordt afgenomen door
Angelique.
Contact met de leerkracht
Als u contact wilt met de leerkracht van uw kind, dan
kan dat natuurlijk. U kunt de leerkracht benaderen via
de mail, telefonisch of als u de leerkracht ziet bij het
ophalen van uw kinderen, maar liever niet via
WhatsApp. De leerkrachten beantwoorden mailtjes op
één van de dagen dat ze werken.
Koningsspelen
De koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 23 april, de
laatste vrijdag voor de meivakantie. De kinderen
zullen met hun eigen groep een aantal leuke spellen
doen op het veld.
Studiedag
Op de laatste vrijdag in de meivakantie heeft het team
een studiedag van de jenaplanopleiding. De ochtend
zal in het teken staan van de jenaplanessenties en in
de middag zullen we het gaan hebben over onze
meesterstukken. Het meesterstuk is het
afstudeerwerkstuk van de opleiding. Over de volgende
onderwerpen zullen de meesterstukken gaan:
• Carina: ‘Leuk en betekenisvol rekenen op De
Dijkwerkers’. In dit meesterstuk zullen o.a. het
bewegend leren, het werken met concrete
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materialen, rekenspellen en de rekenhoeken
in alle groepen aan bod komen.
Amanda: ‘De theaterwerkplaats’. Ons
onderwijs m.b.t. drama en onze
theaterwerkplaats krijgen door dit
meesterstuk een nieuwe impuls.
Sonja: ‘Het creatief circuit’. Door middel van
dit meesterstuk wil Sonja het creatief circuit
voor de hele school nieuw leven inblazen.
Esther: ‘Schrijven in de kleuterbouw’. Esther
gaat onderzoeken hoe en in hoeverre jonge
kinderen ( spelenderwijs ) bezig kunnen gaan
met voorbereidend schrijven en lezen.
Angelique: ‘Op zoek naar samenwerking en
verbinding op De Dijkwerkers’. Dit
meesterstuk gaat over het zoeken naar
partners uit onze wijk, buurt en regio die iets
kunnen betekenen als het gaat over de brede
ontwikkeling van onze leerlingen.

We wensen u fijne paasdagen!

