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Agenda
1 juni
2 juni
8 juni
17 juni
19 juni
3 juli
4 juli t/m 16 aug.

: tweede Pinksterdag
: vrije dag leerlingen
: groep 5A naar Artis
: groep 3 naar Artis
: schoolfotograaf
: werkdag/afronding team- alle leerlingen vrij
: zomervakantie

Heropening school vanaf 8 juni
Op 8 juni gaan we weer open. Dat vinden we heel fijn. Misschien nog wel met een paar kleine aanpassingen.
Gisteravond, donderdag 28 mei, hebben we namelijk het protocol van de PO-raad ontvangen. Dit gaan we nu
met het team bespreken en dan informeer ik u volgende week via de mail hoe de heropening erbij ons op school
uitziet.

Voorbereidingen schooljaar 2020/2021
Momenteel zijn we druk bezig met de groepsindeling voor volgend schooljaar: welke leerkracht gaat in welke
groep lesgeven? De formatie is grotendeels rond en naar verwachting krijgt u het complete plaatje van ons.
Bijgaand alvast een overzicht van de door de MR goedgekeurde vakanties en vrije dagen voor het nieuwe
schooljaar.

Onderzoek UVA covid-19
De UvA heeft een belangrijke studie opgestart waarin wordt onderzocht hoe de covid-19 crisis het gezinsleven
beïnvloedt. Bent u ouder van een kind tussen de 6-17 jaar oud? Zou u dan willen helpen door een vragenlijst in
te vullen van ongeveer 15 minuten? Op deze manier helpt u organisaties om de juiste hulp aan families aan te
kunnen bieden ten tijde van de crisis.
U kunt deze link volgen om bij de vragenlijst te komen, de vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands, Engels,
Grieks en Spaans: https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt
De vragenlijst hoeft maar door één ouder te worden ingevuld en niet door kinderen. Er is een mix van vragen
over uzelf, uw gezinsleven en uw kind. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of zij u over een aantal
weken opnieuw mogen benaderen met een kortere vervolgvragenlijst.
Ga naar de website om op de hoogte te blijven van (anonieme) resultaten van de studie:
https://nl.covidfamilystudy.com

Bijen op het schoolplein
Zoals u weet, houden wij twee bijenvolken op het dak van het speellokaal. Een van de
koninginnen heeft om onverklaarbare redenen het volk verlaten (waarschijnlijk een
bruidsvlucht) en is in een van de perenbomen gaan zitten die op het schoolplein staan.
Daar kwamen dan weer een heleboel werksters op af (zie foto boven). De imker, een van
de ouders van de school is gebeld en heeft ze opgehaald (filmpje hiervan staat op de
website).

Luizencontrole
Zoals u begrijpt komen er momenteel geen ouders op school om de leerlingen te controleren op hoofdluis.
Wij willen u daarom vragen om dit zelf regelmatig te doen, zodat we kunnen voorkomen dat er een plaag
uitbreekt. Constateert u hoofdluis, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht zodat wij de ouders kunnen
informeren. Alles over hoofdluis: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
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Toetsen, rapporten en oudergesprekken
Toetsen juni 2020
In juni zullen de leerlingen van groep 3 t/m 7 getoetst worden. We volgen hierin het advies op vanuit de PO-raad.
Het doel is om beter zicht te krijgen op de leervorderingen van onze leerlingen na een periode van
thuisonderwijs. De toetsresultaten worden door de leerkracht gebruikt om een goede afstemming te laten
plaatsvinden met het lesprogramma van volgend schooljaar en de onderwijsbehoeften van uw kind.
In de groepen 3 t/m 6 worden in ieder geval de cito-toetsen voor Begrijpend lezen en Rekenen afgenomen. Bij
leerlingen die moeite hebben met lezen wordt ook de AVI en DMT afgenomen. In groep 7 wordt naast
Begrijpend Lezen en Rekenen, ook Studievaardigheden en Spelling getoetst. Groep 7 krijgt in juni een voorlopig
uitstroomadvies voor het vervolgonderwijs. Dat advies zal gebaseerd worden op de toetsresultaten van midden
en eind groep 6 en midden groep 7.
Bijzonder rapport
Op 16 juni wordt er een aangepast corona-rapport meegegeven aan de leerlingen van groep 1 t/m 6. In het
rapport wordt een beschrijving van uw kind opgenomen en een eigen bijdrage van het kind zelf. Ook worden de
resultaten van de Cito-toetsen opgenomen. Groep 7 krijgt het rapport uitgereikt bij het voorlopig adviesgesprek.
Oudergesprekken
Vanaf 17 juni worden er facultatief oudergesprekken gevoerd. In groep 7 vinden er gesprekken plaats waarbij
het voorlopige advies wordt toegelicht.
Mocht u hier nog vragen over hebben, laat het dan weten aan de groepsleerkracht of de intern begeleiders: Iris
de Zoete (i.dezoete@witteolifant.nl) en Mirjam de Zeeuw (m.dezeeuw@witteolifant.nl)

Mini Masterclass Kindervoedingscoach
Een van de ouders attendeerde ons op een masterclass over voeding met als insteek gezinnen en gezondheid.
Wilt u ook weten “wat nu eigenlijk precies gezonde voeding is?” misschien is het dan interessant om deze
masterclass te volgen. Het wordt gehouden op 4 juni om 11.00 uur. Aanmelden via de link:
https://betterhealth.webinargeek.com/mini-masterclass-opleiding-kindervoedingscoach
Heb je specifieke vragen rondom dit thema, dan kun je uiterlijk 31 mei een mailtje sturen met jouw vraag naar:
info@betterhealth.nl (Amber Albarda).

Documentaire “Het Rijk Alleen”
De tweeling Guus & Pim uit groep 1/2C zaten tijdens de corona periode 8 weken met een aantal andere kinderen
op de noodopvang bij De Witte Olifant, omdat hun ouders in de zorg werken. De rest van de kinderen,
waaronder hun beste vriend Eli zat al die tijd thuis met zijn babyzusje die nog niks kan en zijn puber-broer en zus
waar hij vaak niet mag meedoen. Guus, Pim en Eli konden elkaar niet zien en misten elkaar erg. De dagen
duurden eindeloos, verveling en eenzaamheid sloeg toe. Totdat ze op een dag weer naar school mochten. Hoe is
het om je beste vrienden na al die tijd weer op het schoolplein te zien? De korte documentaire is gemaakt door
filmmaker Juul op den Kamp, zij is de tante van Eli: https://cinekid.nl/nl/nieuws/227
Lees ook het artikel dat in Het Parool heeft gestaan:
https://www.parool.nl/ps/eli-5-ging-niet-naar-school-maar-zijn-vrienden-pim-en-guus-wel~bd2c2ef1/

Jarige joppen
Komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
30 mei
Sami uit groep 8B
Alexey uit groep 1/2A
Lauren uit groep 1/2B
3 juni
Anne uit groep 7B
Lumen uit groep 1/2C
5 juni
Koen uit groep 6A
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijn dag toegewenst!
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