
Mededelingen 
De ontwikkeling van de kinderen 
De afgelopen periode hebben we heel goed gekeken hoe het 
met de kinderen gaat. Hoe hebben ze de afgelopen periode 
ervaren en wat willen ze hier over vertellen? Daarnaast 
hebben we de kennisontwikkeling in beeld gebracht en 
gekeken waar de kinderen staan.  Gelukkig hebben we 
kunnen vaststellen dat er geen grote achterstanden zijn. Nu 
alle kinderen weer naar school gaan, kunnen alle lessen 
weer gewoon op school plaats vinden en hoeft er thuis niet 
meer gewerkt te worden. We willen u heel erg bedanken 
voor de inzet en de ondersteuning in deze bijzondere tijd van 
thuis werken!   
 
Omdat de kinderen een hele periode niet op school zijn geweest, willen we de laatste 5 weken van 
het schooljaar besteden aan het gezamenlijk in de klas zijn en aandacht geven aan de lessen die op 
een andere manier of veel minder aandacht hebben gehad, zoals de zaakvakken. Ook geeft iedere 
groep aandacht aan de onderdelen die van belang zijn voor de volgende groep en die wat 
onderbelicht zijn geweest in de afgelopen perioden.  
We hebben dan ook besloten de eindtoetsen (Cito) in september te doen. De normeringen (‘waarde 
oordeel’) van de toetsen worden hierop aangepast. Zo hebben de kinderen ook net iets meer tijd om 
de lesstof eigen te maken. Alleen het technisch lezen wordt in groep 3 t/m 7 wel dit schooljaar nog 
afgenomen.   
Dit betekent ook dat de kinderen aan het eind van het schooljaar wel een rapport krijgen, maar dat 
hier geen cijfers in vermeld staan. Het rapport wordt gericht op de afgelopen periode.  
Als het rapport nog niet is ingeleverd, wilt u deze dan meegeven aan uw kind? 
 
Groepsindeling 
Het eind van het schooljaar komt in zicht. Dit betekent dat we ook al kijken naar het nieuwe 
schooljaar. De indeling van de groepen en de bijbehorende leerkrachten, is bijna klaar. 
Dinsdagmiddag zal deze worden gemaild. Woensdag zal in de klas aandacht besteed worden aan de 
groep en de leerkracht(en) van het nieuwe schooljaar.   
 
Oudergesprekken 
De ontwikkelingen van uw kind willen we natuurlijk met u bespreken. Omdat er nog geen ouders in 
de school mogen komen, vinden de gesprekken dit jaar telefonisch plaats. U kunt zich hiervoor 
inschrijven via Parro, net als dit bij de reguliere oudergesprekken gebeurt. Op de afgesproken tijd 
belt de leerkracht u op. Wilt u bij de afspraak het telefoonnummer noteren waarop u op dat 
moment bereikbaar bent? Dit kan bij ‘opmerkingen’. Wilt u liever het gesprek voeren via 
beeldbellen, kunt u contact opnemen met de leerkracht om hier een afspraak over te maken.  
 
Doordraaimiddag 
Maandag 29 juni is de doordraaimiddag. Alle kinderen gaan dan vanaf 12.30 uur kijken in de nieuwe 
groep. Ook de kinderen die na de zomervakantie in groep 1 beginnen zijn van harte welkom. Helaas 
mogen de ouders ook hier niet mee naar binnen.  
De kinderen van groep 8 zijn deze middag vrij.  
 
Gym  
Vanaf komende week is meester Arjan er weer op dinsdag en donderdag. De gymlessen zullen nog 
wel buiten plaatsvinden. Denken jullie bij mooi weer aan schoenen waar goed op gegymd kan 
worden? 



Het schoolzwemmen van groep 5 komt helemaal te vervallen.  
 
Koelkast 
Vanaf 8 juni kunnen de bekers voor de lunch weer in de koelkast gezet worden.  
 
Hoofdluiscontrole 
Vanwege de Corona-maatregelen is hoofdluiscontrole op school nog steeds niet mogelijk. We willen 
u dan ook vragen zelf uw kind(eren) extra te controleren. Indien u meer informatie over het zelf 
controleren en behandelen wilt, kunt u dit via de volgende link vinden:   
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen 
 
Feedback over de ‘coronatijd’ 
Nu alle kinderen weer naar school gaan, is het ook tijd om terug te kijken naar de afgelopen periode. 
Eerst was er helemaal geen les op school en deden we alles op afstand. Toen ging de school weer 
een klein beetje open en vanaf maandag mogen alle kinderen weer samen naar school. 
Het was voor ons een hele uitdaging om alles te organiseren. Dit was voor ons een heel nieuwe 
ervaring en we hebben er veel van geleerd. 
Wij zijn wel benieuwd hoe u deze tijd heeft ervaren. Ging het lesgeven thuis goed en kon u uit de 
voeten met de lesstof? Was de leerkracht voldoende aanwezig op afstand en hadden er dingen 
anders gekund? 
Wij nodigen u van harte uit om ons te vertellen hoe u het heeft ervaren en wat uw vragen en 
opmerkingen zijn. Wij willen graag feedback zodat we voor de toekomst goed voorbereid zijn. 
Uw reactie kunt u mailen naar info@obsdehofmaat.nl.  
We horen graag van u. 
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Maandkalender 

Juni en juli 2020 
maandag 1 2e Pinksterdag 

dinsdag 2 Groep B op school 

woensdag 3 Groep A op school 

donderdag 4 Groep B op school  

vrijdag 5 Groep A op school 

 

maandag 8 Alle kinderen zijn weer op school! 

dinsdag 9  

woensdag 10  
donderdag 11  

vrijdag 12  

 

maandag 15  

dinsdag 16  

woensdag 17  

donderdag 18  

vrijdag 19  

 

maandag 22  

dinsdag 23  

woensdag 24  

donderdag 25 Oudergesprekken 
vrijdag 26  

 

maandag 29 Doordraaimiddag, de kinderen van groep 8 zijn vrij.  
Oudergesprekken? 

dinsdag 30 Oudergesprekken 

woensdag 1 Oudergesprekken 

donderdag 2 Oudergesprekken 
vrijdag 3  

 

maandag 6 Rapport gaat mee naar huis.  

dinsdag 7  
woensdag 8  

donderdag 9  

vrijdag 10 Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij! 

 

Iedereen een hele fijne zomervakantie en tot 24 augustus! 
 


