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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Lockdown
Nog even doorzetten met elkaar!
Zoals u allen weet blijven de scholen in ieder geval tot 25 januari gesloten. We zorgen ervoor dat de
kinderen ook komende week werk via de weektaak krijgen. De materialen zijn inmiddels alweer
opgehaald door de groepen 1 t/m 5. De hogere groepen kunnen verder met de materialen die ze al
thuis hebben.
We krijgen regelmatig mooie foto's en filmpjes binnen van uw kinderen. Enorm leuk om te zien hoe
creatief, behendig, vindingrijk de kinderen zijn met bepaalde opdrachten. Ga vooral zo door!
Ook in de komende week kunnen ouders met een cruciaal beroep bij nood gebruik maken van de
noodopvang van school.
U kunt dit doorgeven via info@obsderiemsloot.nl
Brief van Comprix
Vanuit het bestuur Comprix is ook een brief voor u als ouder. In de bijlage vindt u deze brief.
Storing MOO
We hebben de afgelopen weken een paar keer te maken gehad met een storing, waardoor het thuis
(en op school) niet lukte om in te loggen bij MOO. In de bijlage vindt u hierover een brief van
Heutink.
Cito toetsen
Normaal gesproken vinden in de tweede en derde week na de kerstvakantie de Cito toetsen plaats.
Vanwege deze lockdown, kan dat nu even niet. We hopen natuurlijk dat we zo spoedig mogelijk weer
veilig naar school toe mogen, maar afhankelijk van wanneer dit gebeurt, gaan we kijken hoe en of we
de Cito gaan afnemen.
De kans is groot dat we de toetsen niet hebben afgenomen voordat de rapporten meegaan. De
gegevens van de Cito zullen dan ook niet in het rapport staan, maar worden dan later toegevoegd.
Ook zullen we niet alle methodetoetsen inhalen die niet zijn gemaakt. We vinden het veel
belangrijker dat de kinderen weer naar school gaan en weer de dagelijkse lessen maken en het
sociale contact weer oppakken, dan dat we alleen maar gaan toetsen.

Het rapport kan dus ook deze periode een ietwat vertekend beeld geven, maar we hebben er alle
vertrouwen in dat we dit in de loop van de tijd weer bij kunnen trekken.

NIEUWS VANUIT DE OV
Denkt u nog even aan de vrijwillige ouderbijdrage? Mocht u de brief niet meer hebben met de
gegevens, dan sturen we u deze graag even opnieuw toe. U kunt dit vragen door even een mail te
sturen naar info@obsderiemsloot.nl
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